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NOVIDADES NO JUVENTUS

Pradi anuncia o volante Dega
e o centroavante Carazinho

- PÁGINA 7

N° 5.179 I RS 1,25
----�-_,.;-_ .. �----_,...-,�-�-------_._----------_ .• _------------�

mínima: 7° máxima:23° mínima: 8°
HOJE: • Terça-fel ra de

sol e nebulosidade

variável, sem previsão
de chuva

• Ouarta-tel ra de
sol e nebulosidade

.---------.

variável, sem previsão
de chuva

AMANHÃ:

olêmica no transporte público de Schroeder
Mi fi relatório apresentado ontem pelo vereador Valmor Pianezzer (PFL) aponta as irregularid�des no setor. A tarifa considerada abusiva, R$ 2,75, é um dos problemas. - PAGINA 5

AULA DEVIDA

Crianças
nj
di aprendem

, .

stronOIDla
sistema solar deixou'de
r tão misterioso para os

ase mil estudantes de

raguá. A iniciativa é ,da
ndação Cultural e faz

rte da- programação de
iversário da cidade.Os
unos viram o sol com um

ulos inventado por um

trônomo, As crianças
mbém aprenderam um

-

ueo sobre as estrelas eos ."

"1'.,,.-.,.:.... � •. _ .• � .•.•. �_ .•.• �,. ....

anetas. - PAGINA 6

POLíTICA
,

. °

Cacá anuncia doação do 13

salário à Associação de Atletismo
- PAGINA 3

ESCÂNDALO

PF apreendeu sete malas de
dinheiro com deputado do�FL
o deputado federal João Batista Ramos Silva foi detido
numa aeronave que 'vinha de São Paulo. O político é

bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo
nota divulgada pela igreja, odinheiro é "resultado da
doação de fiéis': APolícia Federal investiga a origem do
dinheiro aprendido. \ _ PAGINA 3

faça
. . . ." . . . .�

o casal que largou "tudo" e foi desafiar o mundo a bordo
de um veleiro encantou a platéia dos jovens empresários
em Jaraguá do Sul.Vilfredo incentivou os jovens a acreditar
nos sonhos e traçar metas. O casal fez urna comparação
com_a tempestade no mar e os problemas no mundodos
negócios e enfatizou:" a saída é enfrentar': _ PAGINA 4

INDIC.ADOR ECONÔMICO' :
,

"

371.-4311
www.studíofrn.com.br

I D 10M AS

inglês. espanhol

275-3475
fellows@netuno.com.br

Rua Domingos da Nova, 227
Centro • Jaraguá do Sul
(em frente à Studio FM)
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IPreparando O futuro
" .

A· di - . .

lid 'd I'
. -

, iscussao entre Jovens qua 1 a e, tecno ogia e no com certeza, servrrao para o

empresários no final de profissionalismo. A preocu- futuro da carreira profissional

II semana em Jaraguá .do' Sul - pação com o, futuro �a e�- e,da. empresa. ?u:,iram do
evento que reuniu o VI presa leva a capacrtaçao teCnICO de Vôlei Renan
Encontro Catarinense de constante dos administra- DalZotto que "é preciso
Jovens Empreendedores e o dores, em especial ao jovem, despertar o gosto pelo que se

II encontro Sul-brasileiro de alguns' que já atuam na faz e ter uma mentalidade de
gerência e outros que se

preparam para assumir a

função. Amparados pelas
associações de classe, os

vencedor sem' perder a

humildade". Com o navegador
Vilfredo Schümann, aprende
ram que, assim como em alto-

... "Assim como em alto-mar, nas empresas
também sempre haverá tempestades. O
segredo está em saber enfrentá-Ias"

jovens empresários da região
têm se mostrado capazes de

responder aos chamados da

categoria na "Guerra dos

negócios", mantendo a

tradição da competência
- empresarial.

Cientes de seus compro
missos, centenas de jovens de
diferentes setores abdicaram
do lazer de 'fim:'de-semaha
para aprender um pouco mais

e trocar experiências que,

mar, nas empresas também

"sempre haverá tempestades
e que 9 segredo do sucesso

está em saber enfrentá-las,
com persistência e coragem".

Apesar dos vários projetos,
programas, de linhas de
créditos específicos e de
cursos de capacitação e

especialização' - governa
mentais ou não -, o jovem
empresário da região quer ir

além. Conhece seu potencial

empreendedor e se inspira
nas experiências vitoriosas

que o cercam e o impul
sionam. Todavia, sabe que a

vitória é construída na luta
diária, definida estrategi
camente pelo planejamento
e executado com perseve
rança, sem perder de foco a

meta estabelecida e com a

flexibilidade necessária para
atender as adversidades.

Para ter sucesso num
mercado altamente corn

petitivo e exigente, é precisá
desenvolver o perfil em

preendedor e despertar o

espírito e a capacidade
empreendedora. Por outro
lado, uma equipe unida e

motivada é fundamental.
Assim, cabe ao jovem em

preendedor aprender a

delegar responsabilidades,
cobrar ações e comprome
timentos, mas também elogiar
e a incentivar os integrantes
para que equipe esteja,
sempre unida e motivada.

,qllCometemos um erro de jogar exclusivamente nas costas do PT de que somos a imagem da

.cÍJ'ética. Somos, mas não somos os únicos':

Governo se concentra
esta semana no Norte

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Futuro da estrela
Há um clima de grande expectativa nos

meios políticos em Florianópolis por causa
da reunião da executiva do PT convocada

para hoje pelo presidente Milton Mendes.
Mendes passou o dia de ontem. em Brasília,
"assuntando" sobre os novos caminhos do'
partido e recolhendo material para municiar
os petistas na defesa da sigla e do Governo

Lula, Não se sabe ainda se o deputado
Oionei Walter da Silva, que é 20 vice

presidente do partido no Estado, vai
comparecer. Dionei está de férias e não
atende nem o celular.

,

" :;.Jt>onoitO'pre�i�eh;tÉ!iélo:Pt!TarsoGenro,ao enunciar quea formação de uma comissão para analisar as finanças da legenda,depois do'
'jj'afãstamentd dê'qu�tfdi1Íteg'rantes da direção nacionaL'lorcrl (

,

511'

,ÕI'

r
I

I Florianópolis - O gO�e;nador Luiz Henri-
gue avisou seus 'assessores próximos e'à
CasaMilitarque devemudar toda a previsão
de agenda desta semana para se concentrar

, no Norte do Estado. Quer tirar máximo
proveito da Copa Davis, que se realiza em

JoinviUe, para mostraroquanto a construção
doCentreventosCauHansen significou para

I Join\líille ,e região, especialmente na área

I de serviços, em que houve uma total

l mudança do perfil econômico da cidade -

·\'fántes focada basicamente na indústria.Quer
"mostrar ainda a necessidade dos recursos

do FundoSocial para a construção doCentro '

de Exposições de Blumenau e da Arena

Jaraguá. Poderá aproveitar também para a

inauguração das moradias construídas
através do PÀR (Programa deArrendamento
residencial). da Caixa, pela Prefeitura. O

,

evento poderá contar com a presença do
ministro .das Cidades, Olivio Dutra,
"sobrevivente" da reforma ministerial, visita
esta que está sendo articulada pelo prefeito

:=Moacir Bertoldi. LHS voltaria a encontrar

! os petistas depois -de vários conflitos.

I'
Mas agora no papel de arauto da

governabilidade.
I __---------------------------- -,

I :�_' CORREIO DO POVO
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"lli!:!lli!r " Editor-Chefe
I Francisco Alves Fernando Bond
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I
Paradoxo
Esta não tem a ver diretamente com a

crise, porque trata-se de um problema
'antigo: enquanto a Abravest -Associação
Brasileira de Vestuário divulga seus

números que comprovam a ameaça de

desemprego de um milhão e

quatrocentos mil brasileiros por conta do
excesso de importações de vestuário da

China para o Brasil, a Abitex - Associação
Brasileira dos Importadores de Matérias
Primas Têxteis está apreensiva com a

morosidade no processo da importação de

matéria-prima necessária a diversas fases da
cadeia têxtil. A Abitex esteve recentemente

na Aduana e no Decex, em Brasília, para
buscar uma solução para o caso. De janeiro 11

maio deste ano, as importações de têxteis

chineses para o Brasil chegaram a U$13,31
milhões contra U$ 8 milhões no mesmo

período em 2004 - um aumento de 66,37%.

Para animais
Já está funcionando em Jaraguá uma

associação de proteção aos animais, a
Ajapra, Vai promover campanhas educativas
para prevenir maus tratos, perda ou

abandono dos bichinhos. Pessoas
interessadas em participar deverão entrar

em contato através do e-mail ou pelo I'

telefone (47) 9992-7268.

Tsumani
Infelizmente, os reflexos da crise política
acabaram <:hegandóa Jaraguá do Sul e região, ,

Alguns setores, de bens duráveis, por exemplo,
registraram uma forte baixa nas vendas nos
últimos 15 dias. Com a economia do país 'em'
ritmo bastante lento, as indústrias começam a

acumular estoques e o trabalhador-consumidor

prefere esperar os desdobramentos da crise
reavaliar seus investimentos.

Criança e adolescente
Reunindo 2.000 representantes de todo

Brasil, o III Congresso Sul-brasileiro dos
Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente terá

abertura oficial às 8h45min de amanhã,
data em que o Estatuto da Criança _e do
Adolescente completa 15 anos, no

CentroSul, em Florianópolis, A conferência

magna será proferida pelo governador do
Paraná, Roberto Requião, às 9h30min,
abordando o tema "A Proteção Integral
para todas as Crianças e Adolescentes':

fl:Íond@ibest.com.br
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Jovens Empreendedores - é

um exemplo clássico do'
díferencial da região. Apos
tar na capacitação de atuais

e-futuros administradores de

empresas é uma receita que
tem se revelado de sucesso.

E aliar conhecimento
d�cnico/teótico com a
L" .: ,

experíência de profissionais
competentes é admitir a

lfilecessidade de se preparar

Of'ara a "Guerra dos negócios
1�; vencendo as batalhas do

�o�etpdo", como propunha o

tema dos encontros.

:�:. As grandes empresas do

.(}punicípio, além de serem

s�ferencias nacionais, são

oIDodelos para os outros
,sêmpreendimentos que
otnvestem cada vez mais em

IBJ

liifl
1ÜT

Quem avisa, amigo é !
Já diz o ditado acima, que mediante algo que é,pr�visível

o mínimo que se pode fazer é advertir. Em face da situa .'
h

'

d di
,

h'
çao

que ten o presencia o ianamente, ven Q por llltennédi
deste, advertir as autoridades municipais, senhores pais°
munícipes em geral e alunos do Colégio Estadual Valdet;
Inês Piazera �indars, para que tenham muito cui9ado ao
transitar pela Rua Marina Frutuoso, (fundos-do Angeloni)
uma vez que na referida rua os carros que ali trafegam, nã;
tem obedecido o limite de velocidade; principalmente
defronte ao colégio. Inúmeros acidentes já aconteceram
nestas proximidades, mas com o recapeamento asfáltico
da via, tornou-se uma pista de corrida. Não que o recape'
tenha trazido, problema; pois o problema reside dentro da
consciência de cada motorista, sendo prudente ou

imprudente no trânsito. Tenho conhecimento de que a

direção do colégio Valdete L P. Zindars, o Núcleo Infantil I
Caminhando e moradores da rua, já tentaram por inúmeras
vezes uma medida de segurança, mesmo que de momento
seja paliativo, para obtenção de redutor de velocidade ou
mesmo taxões, foi em vão. Tenho plena certeza de que o,

interessados na segurança desta via, estão fazendo seu papel
como cidadãos, ou seja, advertindo e solicitando segurança
no local. Cabe as autoridades competentes fazerem o seu

papel, pois caso contrário este espaço hoje utilizado para)
advertir uma possível tragédia, será utilizado para noticiar
a tragédia consumada. Poderia aquime utilizar deste espaço, I
pará relatar alguns dos veículos com suas respectivas placas
que cometem a infração, mas isto não me competi e sim as)
autoridades policias do município. Senhores responsáveis I
pela segurança do trânsito de Jaraguá do Sul, abram o olho I
enquanto ainda é possível, pois quem avisa, amigo é!!!!

Fábio Luiz Pereira, funcionário Público

. Quixotou - me desde o
,

"

prInCIpIO
o mundo dos livros está em festa em 2005. São 400 ane

da primeira publicação do "Engenhoso Fidalgo Dom Quixote
de la Mancha", obra prima do espanhol Miguel Saavedra
Cervantes, considerada a mais importante obra da literatura'
em todos os tempos. Muitos textos estão espalhados por a(

, sobre esse tema. Permita-me falar de Quixote, sem querer
me aprofundar, no contexto histórico da obra e nem falar de

Cervantes, exímio escritor de tantos outros livros.
Quixote foi me apresentado fora do contexto escolar,

quando já tinha 25 anos (isso mesmo). Tenho certeza, que
nenhum professor meu, seja ele de literatura ou de história,
tenha lido, sequer, um resumo deste livro. Digo isso, porque
se ao menos um, tivesse, minha relação com o "Cavaleiro da I

Triste Figura" teria iniciado já na adolescência.
Quixote, quixotou-me, como quixotou Sancho, desde ° I

princípio. Logo nos primeiros capítulos do 1º livro, eu me I

pus a cavalgar ao lado da dupla pelas estradas da Mancha, E

enquanto o Cavaleiro e seu escudeiro lutavam contra °

Moinho dos Ventos (o confronto mais famoso), libertavam
os leõe� e os encarcerados, e ofendiam pastores de ovelha"

,

eu, sem força alguma e sem nenhuma condição, me digladiava
com a pena (caneta), de Cervantes. Penso que mais louco,
que a criatura (Dom Quixote) era (ou é) o criador,
(Cervantes). Ele era (ou é) o único que não via o Dragão,Ol
exércitos amaldiçoados, o cavaleiro enfeitiçado, o valorosO'
Corcel Rocinante ou a Magnífica armadura do Quixote,

O italiano Ítalo Calvino, em seu livro "por que ler os

clássicos", entre tantas outras, define esse tipo de livro,

como aqueles que chegam até nós trazendo consigo as

marcas das leituras que precederam à nossa, e atrás' de si, os

traços que deixaram na cultura ou nas culturas que
atravessaram. "O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de Ia

I

Mancha" é um desses clássicos que coloca em nossas mãoS,
pedaços pulsantes da história, direciona e anima nossas

opções preferenciais, reafirma nossa crença no homern e

na mulher e, deixa a certeza, de que para o homem se

manter vivo, vivo de verdade, é preciso sonhar' e cavalgar
atrás desse sonho. Eu estou relendo Dom Quixote, releia,
ou leia também!

José Teixeira Chaves, historiador

Olll
os textos para esta coluna devem, ter, no máximo, 35 linhas, de corPtOOI
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dJfel

O,i
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço,bem col11

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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candidatíssimo�

'Idente do PMDB de Jaraguá
O pres , "

'

5 I Carlos Chlodml, confirmou a
do in.

id
, osição em se candi atar a

dlsP 'I I
,-

d
d tado estadua nas e eiçoes o
spu id " -

, 'mo ano Disse que o parti o nao

proxl' ,

, brir mão de lançar candidato na
vala dldato nã'-o''''Partido sem can I ato nao
regia '

, te" declaroueXIS '

,

'

•

E 'relação à disputa para aCamara
m .

f
'd S Deputados, ln armou que a

teOndência do PMDB da microrregião

é apoiar a candidatura do atual

secretárioestadual de Infra-estrutura,
Mauro Mariani.

..... Não bate.... Do outro lado
o PP fechou questão: o partido vai lançar
'um candidato a deputado estadual pela
reqião da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu). "Com
certeza teremos candidato a deputado
estadual. O momento é bom e não

podemos perder a oportunidade';
justificou o presidente do diretório de

Jaraguá do Sul, vereador Dieter Janssen,
Ele disse, porém, que não está definido o

nome.

"Pode ser o UdoWagner ou algum dos
atuais prefeitos das cidades vizinhas';
revelou.

.... Providência
o secretário interino da Secretaria

de Desenvolvimento Regional,
Nilson Bylaardt, esteve ontem na

sessão da Câmara de Jaraguá do Sul.
Foi "explicar" a situação da SC-416,
entre a Chocoleite e a subida da
serra de Pomerode, trecho utilizado,
pelos alunos da Escola, João
Romário Moreira, que já registrou
muitos acidentes, alguns com

vítimas fatais. Na semana passada,
o vereador Jurandir Michels, o Lika

(PT), cobrou novamente a

construção de acostamento na via.

.... Eu não
Janssen não se incluiu na lista dos

possíveis pré-candidatos a deputado
estadual por pura modéstia. Até

porque, atualmente, é o que reúne as

melhores condições para disputar
uma vaga na Assembléia Legislativa.
A votação obtida como vereador -

3.272 votos, a maior da história de

Jaraguá do Sul -, o credenciou a

concorrer a deputado estadual. Talvez
até a federal, numa composição como

o PFL é o PSDB ou mesmo outros

partidos, se se chegar a um co�senso
pelo bem da região.

Está mal contada a história da prisão do
assessor do deputado José Nobre
Guimarães (PT), no aeroporto de São él

Paulo. José Adalberto Vieira da Silva foi
.�

preso com R$ 200 mil numa valise e

outros US$ 100 mil na cueca. O pacote �
de notas de dólares apresentado pela'
polícia simplesmente não cabe na':,
cueca, ainda que fosse samba-canção.i!
Sem contar o incômodo. T •

Qualquer pessoa sabe que as bolsas de ,� :;
mão passam pelo Raio-X. Parece que a :,

intenção não era esconder o dinheiro. � :�
.I :

mosaico@jornalcorr.eiodopovo.com.br�)
"

PF apreendeu sete malas .de )�.j
.

.,

dinheiro com deputado do PF�
POLÊMICA

Vereador anuncia doação do,
,

I
'13° à Associação de Atl�tismo

de publicidade, Ele disse ainda que
(ESAR JUNKES

não se pode esquecer que este ano

os vereadores reduziram o recesso

parlamentar de 90 para 45 dias e que
aprovaram o projeto que elimina o

pagamento de jetons - os vereadores

deixaram de receber o salário extra
de R$ 720 por sessão extraordinária.

O projeto que autoriza o

pagamento de 13º salário ao prefeito,
vice-prefeito, secretários e vereadores
foi encaminhado pelo então prefeito
lrineu Pasold (PSDB) em 5 de julho
de 2004 e aprovado por unarúmidade
na legislatura passada, em uma sessão

que não foi divulgada, Sete dos
atuais 11 vereadores já ocupavam o

cargo no ano passado: Cacá

Pavanello, Rudolfo Gesser (PP),
Eugênio Garcia (PSDB), Ronaldo
RaulirÍo (PL), PedroGarcia (PMDB)
eMaristela Menel.

Metade do 130 salário dos
vereadores foi pago este mês com

recursos do Orçamento da
Câmara. Já o pagamento do 13º ao

prefeito, vice e secretários será feito
em 25 de novembro, em parcela
única, segundo informou o

secretário de Gestão, Marcelino
Schmidt. "O dinheiro inclusive já
está reservado para isto". Schmidt
também disse que não será a

primeira vez que os secretários vão

receber o 13°, "que só não era pago
ao prefeito e vice",

Opagamento aos 11 vereadores
- R$ 66.333,00 (o presidente ganha
R$ 8.913,00) -, somado aol3º do
prefeito, vice e secretários - R$

,

76.489,83 - vai custar aos cofres

públicos aquantiadeR$ 144.822,33, '

1º, inciso 6º, que não se podeocultar •
transações financeiras,mesmonocaso
de entidades isentas de pagar
impostos, como é o caso da Igreja
Universal. Dentro das malas i�i;
encontrado um papel com o no�e
deBelém, capitaldoPará, quepoderia
ser odestinoou aorigemdodinheiro,

O aviãoCitation, fabri�ado pela
Cessna, apreendido no Aeroporto ,

Juscelino Kubistschek, em Brasília,
estava indo paraGoiânia, De acordo
com PI; uma das sete malas estava
tão pesadaque foramnecessários dois

policiais para carregá-la. i
Na sexta-feira passada, a Pp.

prendeu o assessor parlamentarJo�
Adalberto Vieira da Silva np
AeroportodeCongonhas, nazonasul
deSãoPaulo. Ele trabalhavaparajosé

� Nobr�d�es, deputadoestadual
líderdoPTnaAssembléiaLegislatiJa, I

doCeará e irmãodo então presidente
,

nacional do PT, José Genoino.
Adalberto Vieira tentava embarcar
com umamala contendoR$ 200mil
e portava outros US$ 100 mil
escondidos dentro da cueca.

BRASÍLIA - A Polícia Federal

apreendeu ontem sete malas com

dinheiro, num avião Cessna que
aterrissou em Brasília. Na aeronave,
que vinha de São Paulo, estava o

deputado federalJoãoBatistaRamos
da Silva (PFL), bispo da Igreja
Universal do Reino de Deus e

presidente licenciadodaRedeMulher
e Rede Família de Televisão, e mais
seis pessoas. Eles foram levadosparaa
Superintendência da Polícia Federal,
Em cada mala, a PF encontrou um
papel impresso informando o valor

transportado, mas a PF ainda não

conferiu se o valor está correto. Para

isso, são usadas 'três máquinas
contadoras de cédulas. Até o

fechamento desta reportagem, nas

duas primeirasmalas foramcontados
R$10milhões. ' .. ,

O avião está sendo adquirido por
meio de leasingpela IgrejaUniversal
doReinodeDeus, Por isso, a aeronave,
de prefixo PRMJC, aind� está em

nome daCessna e aUniversal consta
como usuária nos documentos. Os
sete ocupantes do avião prestaram
depoimento naSuperintendência da
Polícia Federal, entre elas os dois

tripulantes, dois pastores daUniversal
e suas esposas e o deputado João
Batista Ramos da Silva (PFL).
.Segundo aPI; o deputado disse que o

,

dinheiro transportado é proveniente
de dízimos arrecadados pela Igreja

, Universal; que seriaaproprietáriados
recursos,APF esclarece queninguém
está preso e que os dois tripulantes e
cincopassageirosdoaviãoestãoapenas
detídosparapresraresclarecímentos,
APolícia Federal investiga a origem
do dinheiro aprendido e se houve

ilegalidade no transporte dos recursos.
Agentes ressaltamque a Lei9613;98,
que trata de lavagem de dinheiro e

ocultação de bens, diz em seu artigo

I CAROLINA TOMASELLI

I� Cacá, diz �u�
I [assunto e polêmico e

por isso abriu mão do

[beneficio
]ARAGUÁ00 SUL - A notícia de

que prefeito, vice-prefeito,
secretários e vereadores recebem a

- partir deste ano o 13º salário não foi
bem recebida pela maioria d�
população e já começa a surtir os

efeitos,O vereador Cacá Pavanello

(PFL) anunciou ontem que os-R]
5.942,00 serão doados àAssociação
de Atletismo de Jaraguá do SuL,

Segundo o vereador, um

conhecido apoiador do esporte, o
dinheiro vai ser utilizado na compra
de lanches para os atletas, Cacá
também disse que conseguiu mais

recursos com amigos empresários
para que o auxílio seja concedido
até o final do ano. "Sou vereador hã
tempos e nunca me meti em
confusão. O país já vive um

momento delicado na política, por
isto estou doando o 13º", revelou,

O vereador disse que o assunto
é "polêmico" e que não quer ouvir
questionamentos sobre o

pagamento, "Daqui a pouco estou
me expondo há algo que não é

necessário", completou. Cacá
tambémafumou que, assim como a

sua iniciativa, a Câmara de
Vereadores tem feito freqüentes
doações, mas que não estão sendo
divulgadas porque ainda não foi feita
a licita - 'Içao para esco ha da empresa

Cacá: evitando críti.cas que considera "desnecessárias" • A Polícia Federal

apreendeu ontem sete

malas com dinheiro, num
avião Cessna que
aterrissou em Brasília.

"

1A Constituição Federal não prevê a extensão do 13° salário aos

agentes políticos ocupantes de cargos eletivos (prefeito, vice-Prefeito
e vereadores), automaticamente assegurado aos 'trabalhàdores
urbanos e servidores públicos, De outro lado, não há vedação
constitucional impedindo que a legislação municipal institua décimo
terceiro súbsídio aos agentes políticos. No entanto, essa concessão,
obrigatoriamente, deve atender ao princípio da anterioridade, ou
seja, depende de previsão na lei que institui os subsídios de uma

legislatura para a subseqüente ou para o período do mandato, nos
termos exigidos pela Constituição Federal e pela Constituição do
Estado, Por isto em Jaraguá do Sul o projeto que estabelece os

subsídios foi encaminhado seis meses antes do término do mandato,
.corn um artigo instituindo o 13° salário.

"

• Na aeronave, que vinha

de São Paulo, estava o

deputado federal João
Batista Ramos da Silva (PFL), •

bispo da ,Igreja Universal do
Reino de Deus e presidente
licenciado da Rede Mulher e :
Rede Famflia de Televisão, e

.)
mais seis pessoas.

:Novo secretário-geral do PT: 'Delúbio vai ter de prestar contas'
I

Amigos da Informação )
,

I

I SÃO PAULO - A nova cúpula
�
do PT se reuniu no domingo pela

I pnmeira vez sob comando do
� ministr 1: G

'

o arso enro (Educação),
que assuml'u idê da presi encia o
partido no I d J

-

G
'

D ugar e ose enomo,

urante .

do encontro, a Executiva
ecidiu c' dnar uas comissões para

: acompanha dI c
r e perto a crise política

I e1azeru d
.

'I ,ma au itoria nas contas do
partido,

,
,que tem uma dívida de

� maIS de R$ 20 rnilh-! O "

oes.

� Ri ex�mlntstro do Trabalho
I cardo Be "

L rzollll, que assumiu a

I secretaria-geral do PT, disse queI as COnta d '

I t
s eixadas pelo ex-

l.esOureiroD lúbiI ep' 'd'
e u la Soares, pivô doISO Ia d

anal' d
o mensalão, serão

isa a "EIs. e (Delúbio) vai ter

i

, .

I,
•

de prestar contas ao partido e à

sociedade", afirmou,
Berzoini, que ficará à frente

da comissão que vai analisar a crise

política, acrescentou que o PT

precisa ter consciência do seu

papel, como partido do governo

do Lula, sabendo separar o

governo do partido. A comissão

que vai fiscalizar as atividades
financeiras do partido será

chefiada pelo deputado José
Pimentel, nomeado sucessor do
tesoureiro Delübio. Para dar

transparência às operações
financeiras, Tarso anunciou a

criação de uma agenda: "Nosso
tesoureiro vai abrir um livro de

agenda, onde deverão constar

todos os encontros, VISitas,

negociações e relações que os

membros da Executiva vão 'ter para
tratar da situação financeira do

partido, éom data, hora, local e
tema da conversação", explicou.

Por unanimidade, os integrantes
da Executiva Nacional do PT
decidiram aindamanter para o dia
18 de setembro o Processo de

Eleições Diretas (PEDi do partido.
Membros de correntes de esquerda
do partido temiam uma imposição
do campo majoritário para que as

eleições internas petistas fossem

adiadas, o que não ocorreu, Os

integrantes da ExecutivaNacional
decidiram ainda convocar uma
nova reunião para o próximo dia 19.

-,

••
LABORATÓRIO JARÁGUAENSE
DE ANAuSES CLINICAS lTOA,

• O campo majoritário
ainda não decidiu quem
substituirá o ex-presidente
do PT José Genoino em

.

sua chapa nas eleições
internas. 371 0882 371 2322

Convite• Segundo o deputado
Devanir Ribeiro (PT), a
expectativa é de que Tarso

seja o candidato, Ele
afirma que Tarso pode
promover uma maior

unidade no partido,

Lançamento do Livro /JNo caminho do tempo'[.
por Eddy Bastos Rosa no Auditório da ünerj,t:,da Uner], dia 12/07 às 19h. Não Percam! I

I

� I
�,
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CORREIO ECONÔMICO
Celesc recupera R$ 5,13milhões
Sem pessoal próprio em número suficiente para investigartodas
as suspeitas de fraudes e fiscalizar ligações supostamente
irregulares, o investimento na terceirização dos serviços acabou
se tornando uma saída vantajosa para a Celesc combater o

prejuízo. Após o sucesso do projeto piloto desenvolvido na

Agência Regional Criciúma em 2002, a prática da inspeção de
unidades consumidoras visando a detecção de fraudes com

empresas terceirizadas entra em seu segundo ano, atingindo 15

das 16 Regionais da Empresa. Tubarão teve problemas com a

licitação e ainda não terceirizou seus serviços de inspeção.
Em 2004, foram realizadas 261.884 inspeções e recuperados R$
5,13 milhões. Nos cinco primeiros meses deste ano, foram
realizadas quase 180 mil fiscalizações. As equipes da Celesc

inspecionaram 40.659 endereços.
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Auto-suficiência
Atualmente existem seis

projetos de construção de
usinas hidrelétricas em SC,
todos com previsão de

começarem as atividades
até 2008. A usina de Salto
Pilão é uma das seis em

construção. A partir de 2008,
quando todas estiverem

funcionando, o estado será
auto-suficiente em energia
elétrica. O Estado passará de

importador a exportador de
eletricidade.

01

FGTS liberado
A Caixa Econômica Federal
vai liberar hoje mais R$ 935
milhões para créditos em

700.163 contas do Fundo
de Garantia do Tempo de

Serviço (FGTS). O dinheiro

pode ser sacado
diretamente no balcão do15 I

251'_< banco ou cr�di�?dQ,em�
o, conta-corrente.O

,

io) � trabalhador p,ode bu�c,âr ,

.0 ,,- Informações nó téref6�é'�
0800-5740101 ou no

endereço eletrônico

www.caixa.gov.br. redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

,

Estímulo
Os produtores de vinho da

região de Urussanga, Sul do
estado, se uniu e criou a

Associação Pró-Goethe. A

cooperativa vai estimular a

produção da uva da espécie
Goethe na região carbonífera
e o comércio para todo o país.
Atualmente, a capacidade
anual dos produtores
artesanais da região chega a 3
milhões de litros de vinho de

, todas as uvas, sendo que 40%

corresponde a bebidas

produzidas exclusivamente
com uva Goethe.

Recorde
A balança comercial brasileira

registrou um superávit (expor
tações menos importações)
de US$ 1,333 bilhão na segun
da semana de julho. O melhor
resultado obtido em uma úni
ca semana de toda a história.

'Segundo dados divulgados .

ontem, no período as exporta-
�iJ I, i;" h;'-"') l I I ' " I

, ções somaram US$ 2,680
bilhões e as importações, US$
1,347 bilhão.

se 'apresentam em concurso

}ARAGUÁ DO SUL-A Escola
onas Alves de Souza recebeu
o último sábado 26 bandas dos

.três estados do Sul que se

:,:hpresentaram no 4º Concurso

�de Bandas e Fanfarras,
�;;�romovido pela corporação
I;�musical e APP (Associação de

!f1;pais e Professores) da escola. No
,

total, o evento contou com a

,participação de 1,9 mil

;;�músicos e um público' de
·",:::aproximadamente seis mil

._�:�.-:.
':"'�.cpessoas.
!;�. Com apoio da Secretaria de

���:Educação, que cedeu a

�;�=estrutura da escola e forneceu
�':�os troféus, OCORCurSO pretende,'.!".

:�principalmente, divulgar o

6' �:trabalho feitopela Corporação
Musical Jonas Alves de SÓÚZá,
que fez uma apresentação
especial no sábado. "A gente
pretende conscientizar a

comunidade sobre a existência

da corporação e aonde ela pode
chegar", disse o coordenador do
evento, Sérgio Pacheco.

Segundo ele, a corporação é
um projeto extraclasse e foi
fundada! em 1999. Coura
atualmente com 68 com

ponentes, que recebem os

instrumentos e os uniformes sem
custo. "Este ano, a corporação
vai se apresentar em diversos
concursos pelo país. No 190
Concurso de Bandas e Fanfarras
de Gaspar, realizado na sexta

feira, a corporação foi campeã
geral na sua categoria", disse
Pacheco.

Para Bruna Klockner, 14
anos, que integra a corporação
há dois anos, além de aprender
mu src a , ela vê uma

opor tu n id ade de conhec.er
lugares novos, devido às viagens
realizadas às cidades onde a

banda se apresenta. "A música
é muito importante, faz a gente
relaxar e se sentir bem. Também
não fico sem fazer nada, ocupa
o tempo fora da aula",
completou a música Párnela

Medeiros, 14 anos ..
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Fim-de-semana

Família Schürrnann ensina a

superar desafios nos negócio�
CAROLINA TOMASELLI

.... Encontro reuniu

jovens empresários
decididos a entrar na

'guerra dos negócios'

}ARAGUÁ DO SUL - Ao fim da

apresentação, aplausos mais que
acalorados da platéia. Também
pudera. Não é todo o dia que se

tem a oportunidade de .ouvir
relatos de experiências que até as

mais belas imagens não conseguem
expressar em sua totalidade. São
mais de 20 anos a bordo de um

veleiro, duas voltas aomundo e 54
países visitados.' Através de
analogias entre os desafios em alto
mar e os em terra firme - dentro
das empresas -, Vilfredo e Heloisa
Schürmann souberam como

ninguém contagiar e dar o recado
para superar os problemas nos

negócios.
A apresentação da família

Schürmann aconteceu no último
sábado, durante o sexto Ecaje
(Encontro Catarinense de Jovens
Empreendedores) e segundo
Encontro Sul-brasileiro de Jovens

( Empreendedores, que reuniu

empresários dos três estados do Sul.
Intitulado "A Guerra dos
Negócios", o evento trabalhou a

técnica de negociação, tomada de

'comprometida, unida, sai na

frente", completou Heloisa.
Mesmo como empresários bem

sucedidos em terra fume, 6 casal disse
que nunca considerou uma

"loucura" largar seus

, empreendimentos para se dedicar às
navegações, até porque houve uma
preparação de dez anos até a

realização da primeira viagem, que
aconteceu em 1984. "Na realidade,
qualquer negócio que a pessoa

começa a fazer, mesmo que tenha as

bases, você pensa como um sonho,
colocando o objetivo lá na frente. E
isso sempre vai ser considerado uma

<'

}ARAGUÁOOSUL-A 12ªedição
da Festa Estadual doColono repetiu
a dose do ano passado e atraiu um

público demais de cincomil pessoas
àSociedadeDesportiva eRecreativa
Rio da Luz II, o popular Salão
Centenário. Realizado sempre no

segundo final de semana dejulho,
foram três dias demuita animação e

uma programação variada, desde
exposições à tradicional puxada de
cavalos.

Os principais destaques ficaram
por conta da 8a Exposição deGado
Leiteiro e Gado emGeral, o boi no
rolete -com 15 arrobas assado inteiro
no rolete por uma família de
PresidenteGetúlio - e da 8ª Puxada
de Cavalos, com a participação de
competidores de Pomerode,
Agronôm.ica, Timbó, Benedito,
Novo, Rio dos Cedros, Victor
Meireles, Witmarsun, Brusque,
Guabiruba, José Borteux, DonaEma,
Massaranduba e Jaraguá do Sul.

Na tenda, o espaço foi voltado
para exposição do Clube de Mães,
da Aja (Associação Jaraguaense de
Aqüicultura), vendas de mudas do
Condomíniode Produtores deRores,
Frutas e Hortaliças, além damostra

A família já fez duas voltas ao mundo e conheceu 54 países tudo a bordo de um veleiro

decisões e lideranças de grupos
através de dinâmicas de grupos.

Com o relato das experiências
- amaioria cômicas e inusitadas -

, Vilfredo disse que a intenção foi
passar principalmente amensagem
da importância de se acreditar nos
sonhos e se traçar metas, "Você

precisa ter objetivos na sua empresa.
Tem 20 planos e você quer fazer
tudo. Não dá. É preciso
pulverizar", disse o economista. "E
a segunda mensagem é: a equipe
é que faz a diferença. Existem
várias empresas no mesmo ramo,

aquela que procurar estar

de produtos das indústrias de
embutidos domunicípio. ADivisão
de Agricultura também fez a

distribuição de mil e quinhentos kits
com sementes de verduras e

hortaliças.
No sábado à tarde, a principal

atração foi a 4ª Carreata dos
Motoristas, que saiu da RuaWalter

Marquardt e passou pelo Rio da Luz
até chegar no Salão Centenário. Na
chegada, como é tradição, todos os
veículos foram abençoados naMissa
dosMotoristas.

Com o dinheiro arrecadado
durante as festividades, o objetivo
é construir a nova sede, a antiga é

de madeira e no ano que vem

completa 30 anos. "Este será o

primeiro investimento. Precisamos
de um salão novo, até porque o

espaço físico j á está ficando

pequeno", disse o 'presidente da
sociedade, Ena Krüger.Segundo o

presidente, a sociedade tem

atualmente 38 sócios, que se

reúnem principalmente para'
praticar tiro, bolão e nos últimos
anos também têm se dedi�ado às

puxadas de cavalo, para incentivar
e se divertir com estes esportes.

Bandas dos três estados do Sul Festa Estadual do Colono atrai público de mais de cinco mil

'l,

loucura", comentou.
A todo o momenl

comparando a ativida'
empresarial às expediçõesaixlr'
de um veleiro, Vilfredo tam�
sugeriu como superar
dificuldades nos negóci
"Sempre vai haver tempesn
Não é só no mar que te

tempestades, mas em terra,

quando acontecem, eu achoq
você tem que enfrentar, A�m
como velejar: a gente sabia que

'

era uma coisa simples, poriso
nós ficamos dez anos para faw

primeira viagem", comparou,

A festa do Colono teve movimento intenso no final de semanl

ÍNfENTIVO AO ESPORTE
A Sociedade Desportiva e Recreativa Rio da Luz" foi fundada em21,�
Junho de 1943, por um grupo de 19 sócios, que tmham'corno pnna�
atividade 9 futebol. Comandados por Emílio Krüger, eles se r�uniam n;terreno de Emílio Winkler. Em 1945, o campo de futebol fOI transfe �
para o terreno de Leopoldo Lemke. Em meados do ano de 1953,o�'
foi fechado e foi proibida a realização de bailes por causa das bngas,
sócios então continuaram apenas praticando futebol até 1957, qua

16
voltaram a ser feitos os bailes e as festas de rei na casa de Arn�Schünke. Nesta época, o presidente foi Alfredo Krüger e depois A o,
Reinke. Alguns anos depois foi construído um salão que era de propntdo senhor Arnoldo Schünke, aonde passaram a ser realizadas as atMI
da sociedade. Passaram-se quase 20 anos, quando no dia 11 de janeiro.
1976 foi convocada uma reunião extraordinária para discutir a const6de uma sede própria que foi inaugurada em 2 de outubro de 197�, '

escolhido o nome de Centenário porque naquele ano se comemo
100 anos de fundação de Jaraguá do Sul.

Você escolhe, nós transportamos.
� �! •__

GO�L
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te•• : (47) 371.0363
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Trans orte coletivo de
Schoeder

, .

I vestigado
ELlS BIN"I

__
------

--

... o preço da

P'assagem
de RS 2,75

e considerado abusivo

ela população
. SCHROEDER - o presidente da

Comissão Especial (CE) da Câmara
de Vereadores, Valmar Pianezzer

(PFL) apresentou ontem aos demais

'membros dogrupo, um relatório com
:
aconclusão das investigações acerca
tle irregularidadesna transportecoleti-
vodomunicípio,Nodocumento com

maisde2OJpáginas,overeadoraponta
irregularidades na tarifa cobrada,

superlotação e linhas insuficientes,
Odocumento agora será enviado

aodepartamento jurídicodaCâmara,
para depois ser analisado pelo
Legislativo, A comissão aprovou a

instalação de umaComissãoEspecial
de Inquéritoquevaiseravaliadapelo

, plenário. É possívelque seja feita uma
sessão extraordinária, já que os

,vereadores estão em recesso

parlamentar pelas próximas duas

semanas, Casocontrário, aapreciação
.

. fic�para odia 1Qde agosto.
e'" O gerente administrativo da

a. ,Viação Canarinho, empresa

· responsávelpelo tranSporte na cidade,
ll� I Antonio Carlos Blunk, disse que a

· empresa não vai se pronunciar ainda.

Daniela Marquardt reclama do preço da passagem e da falta de linhas principalmente no final de semana

ACanarinho tambémnão apresentou
a documentação solicitada pela
Comissão. Algumas informações
foram obtidas por Valmor Pianezzer
através do Deter (Departamento de

Transportes eTerminais do Estado de
Santa Catarina). "O Deter está

desenvolvendoum trabalho de análise
e os resultados serão apresentado à

Comissão ainda essa semana. Estão
sendo revistos os trajetos e as condições
das estradas, entre outros pontosque
definem os valores cobrados pela

empresa de transporte", informou o
vereador. De acordo com ele, as

infonnações que oDeterpossui são de
dez anos atrás.

POPULAÇÃO INSATIS
FEITA - A Comissão Especial para
investigarpossíveis irregularidades no
transporte coletivo do município foi:
criada este ano por causa. da

insatisfaçãodos usuários como serviço
oferecido. As reclamações incluem o

altopreço da tarifa, faltade linhasnos
finais de semana e as más condições

rei 'Polícia Civil investiga causa damorte de motorista
JARAGUÁ DO SUL - o delegado

Uriel Ribeiro abriu inquérito para

·
investigar as causasdamorte domoto
rista da Engepasa Carlos Luciano
Denker, 46 anos, encontrado sem

vida pela polícia, estirado na brita e

com sangramento na boca no pátio
da empresa onde trabalha, por volta.
das 11 horas da noite de domingo.A
polícia trabalha com a hipótes€ de
morte por ataque cardíaco. O
coração da vítima foi retirado e envia
do para análise em laboratório de Flo
.rianópolis, onde será definida a causa

·

damorte de Carlos Luciana, que era
casado emorava emGuararni:rim.

AEngepasa ficanaRuaVenâncio
da Silva Porto. Os vizinhos que
chamaram a polícia depois que o

I� caminhão dirigido por Carlosbateu

�

Vítima foi encontrada já sem vida no pátio da Engepasa, domingo à noite

no muro. De acordo com oBoletim 21h30 de domingo. Segundo o

de Ocorrência registrada na Boletim de Ocorrência, a PM foi

delegacia, o corpo estava há uns 10 chamadapor causadabatidanomuro,
metros do caminhão. Carlos Denke mas quando a guarnição chegou o

chegou na empresa para trabalhar às motorista não estava ao volante.

Conradi ·Com. De Embalagens
Bobinas e Folhas de Papel para Presente e Papel Kraft

Bobina 'de Papel HO, Plásticos, Sacolas Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte de Papel Etiquetas,Material Escolar, etc.

��a �OSé Theodoro Ribeiro, 954 - Ilha da Figueira
ne. (47) 370-1492 ou 376-4253 - E-mail: conradiembalagens@terra.com.br

de conservação dos veículos.Adona
de casaDanielaMachadoMarquardt,
reclama principalménte do preço da
passagem e dafaltade linhas nos finais
de semana. 'Acho um absurdo pagar
R$ 2,75 para irde Schroeder aJaraguá
do Sul. Nos finais de semana são só

três linhas, umademanhã, uma à tarde
e outra à noite. Ficamuito difícilpara
quem depende de ônibus", desabafa.
Ontem pelamanhãela esperava pelo
ônibus para vir ficar como filho de 3

meses, intemado no hospitalJaraguá.

Ronda Policial: fim de semana

violento na estrada e na cidade
de São Paulo (SP) foi encont�a�o
na Rua XI de Novembro, em
Massaranduba. O motorista � o

ajudante contaram à polícia q�e
dois homens armados com uma
pistola e um revólver �s
obrigaram a dirigir até um lugar
afastado, onde fiz.eram i a
baldeação da carga. Os bandidos
estavam em um Pól� Branco.IJá
na madrugada de segunda-feira
um Accent, AGI 3969 de JaraJuá
do Sul, foi roubado em

frente]'
o

Salão Vit�ria, no Bairro Ilha a

.

.

tamento preliminar no primeiro Figueira. As duas da manhã m

semestre de 2004 foram 6.069 homem foi preso em flagra te

em frente ao mesmo salrotentando roubar uma moto.

I
Caso Lenzi

JO delegado Uriel Ribe ro

conclui o inquérito sobr o

assassinato do empresário Hélío
I

Antônio Leneí, morto com sris
tiros disparados por Claudemir
Vincicius Silva, que está no

I

presídio da cidade e por Jorge
.

' Mendes júnior, que foimorto pela
O fim de semana também foi policia durante a perseguição.

bastante movimentado para a Lenzi foi morto na própria loja,
Polícia Militar da região. Foram em frente aos funcionários.jna
registrados furtos de casas, carros manhã do dia 23 de junho.De
e cargas. Na sexta-feira, a noite, acordo com o delegado; o

assaltantes derrubaram a parede flagrante foi encerradol e

lateral de uma casa, de onde os Claudemir foi indiciado por
bandidos levaram uma homicídio doloso. Agoraj a

geladeira, ar-condicionado, polícia está ínvesttgando a
.

máquina de lavar roupas e outros motivação do crime e assim saber
objetos de uso pessoal. Um pouco quem foi o mandante. "Eles
mais tarde, na mesma noite, um foram contratados para fazer o

furgão da empresa Souza Cruz serviço.O cri�� certamenteifoi
foi assaltado.O furgão DPL 2461 encomendado", afirma Ribeiro.

I

DA REDAÇÃO - Entre sexta

feira e domingo oito pessoas
morreram em acidentes de
trânsito nas rodovias federais de
Santa Catarina; Três deles eram
motociclistas, com idades entre

20. e 24 anos. A Polícia
Rodoviária Federal divulgou um

número ainda mais alarmante .

.

Comparando-sé o primeiro
semestre do ano passado com os

primeiros seis meses de 2005, o
número de mortos, feridos e de
acidentes cresceu.Pelo levan-

acidentes. Este ano o número foi

superado em mais de- mil

acidentes, totalizando 7.107 em

2005. O número de feridos
também cresceu, em 2004 foram
3.880 e em 20054.175, quase 300
a mais do que no ano anterior. O
número de mortos também

cresceu neste ano, foram 274
contra 243 em 2004.

Ocorrências Policiais

, .�.
,

Descentralização:mais
investimentos para a
segurança no Estado.

A Descentralização está permitindo tornar mais eficientes as ações
do Governo na área da segurança. Com o trabalho das Secretarias

Regionais, fica mais simples definir as prioridades de cada região
e direcionar os investimentos, como as reformas e construções de

delegacias em diversos municípios e o aumento de vagas no sistema

prisional. Mais investimentos. do Governo de Santa Catarina em

segurança. Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e .

Defesa do Cidadão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tailanda

Comércio-e Decorações TAILANDA, parabeniza em especial seus
clientes aniversariantes do mês de JULHO.Caso seu nome não

esteja na lista, e é cliente Tailanda favor entrar em contato pelo
fone:J'76-0419. Obrigado.

'

01- Ivete Kõpp - Iraléia Barchardt Hornburg - Ingrid L. Volkmann - Josi Daiane
Laube - Marcelo Jahn - Cláudio Carlos Seibert
02- Jeniffer G. Sell - Cristiane Strelow Zilz - Hanelori Borchardt - Laura Camila

Kiipp
03- Astrid Hornburg Gnewuch - Udo Sell - Avelina Sell - Rosi Utech
04- Maria Jandira Kovalczik - Maria Wudtke - Jean Alexsandro Siewert - Celso
Antônio Finger
OS·- Alírio Zumach - Marlize Utpadel - Adibert Kniipp - Matheus Luiz de Souza
06- Charles Volkmann - Charles R. Schneider
07- Ditmar.Giese - Ester de Menezes Marmet
08- Una Zumach - Priscila Baumgartel - Rosa Sardo Strlow - Fabiane Kiipp -

Admir Pereira dos Santos
.

09- Rosemery L. K. Karsten - Elizabete Soares Constante - Maria Terezinha
Marcelino

.

10- Gerson Krüger - Isolde Steinert - Marciana F. Siewert - Beto Furtado -

Elguita Krüger - Eloi Batista Delgado - Fernando Eskelsen
11- Matheus Mathias - Ademar Schünke
12- Ilda 'Kie€khoefel - Indionara Cailane Engelmann - Willian Schüenke -

Patrícica Roeder
13- Rosinei de Oliveira - Loni G. Sell - Roseli Krisanski - Doraci Sell - Ditmar

Marquadt
14- Elizangela Costa Alecrim E. Gonçalves - Maiata Utpadel- Jane Schneider
Rose R. H. Arndt - Ivo Grossklas - Sido Gielow - Jair Schulz - Alison
1 S- Irene Braun

,

16- Pablo Ehlert - Adilson Seiler - Edilene Mara Segundo - Marion Renken
Carlos Eduardo O. de Oliveira
17- Isolde R. Schünke - Alison Hornburg - Bárbara Luiza da Silva
18- Carlan Hornburg - Ana Maria Hornburg - Egon Horriburq
20- Claudinej Krehnke -Ivonne Schulz - Eilas Siewert de Souza -Ivan Dallmann
2'1- Sandro Strelow
22- lolanda Utpadel Míchels (proprietária Loja Tailanda) - Leana Schulz -

Mariléia Volkamann Laube - Ilson Br�un - Lourenço Burschinski Laube - Cledir

Reinhold Lopes
23- Tainara Dichmann - Gilmara Engel - Laura Velz - Djymmy Gnewuch (sócio
proprietário do mercado Atual) - Roseli Hornburq Kõpp -Ivone Bliiedorn -.

Neusa Tonon
24- Ivanete Schula (doceira profissional para festas)
2S- Patrícia Rdümz - Luciana Nazário
26- Aldete Marquadt Kanczewski
27- Carlos Volpi - Zuleica Zilz Garcia (professora) - Regina Utpadel- Lucas Alan
Velz - Daniela Kaestner - liberto Schüenke - Tânia R. Pinheiro

Falecimentos
Faleceu às 03:00h do dia 09/07, o senhor Alcides Felix Stolf, com
idade de 57 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor

,
Bom Jesus e o sepultamento no cemitério de Guararnirirn.

'

Faleceu às 1 O:Oh do dia 09/07,0 senhor Fiorindo Domingos Lissi,
: 'com idade de 72 anos. O velório foi realizado na Capela Municipal da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

.

Faleceu às 18:30h do dia 09/07,a senhora Magdalena Pedri Bissoni,
com idadede'84anos.Ovelóriofoi realizadona Capela Nossa Senhora
de Fátima e o sepultamento no cemitério de Santa Luzia.
Faleceu às 00:30h do dia 11/07,a senhora Wanda Lemke Porath,

.

com idade de 70 anos. O velório fel realizado na Igreja Apostolo
.Paulo e o sepultamento no cemitério do Rio da Luz II.

Faleceu às 21 :30h do dia 10/07;0 senhor Carlos Luciano Denker
com idade de 46 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de
Guaramirim e o sepultamento no cem�terioMunicipal deGuaramirim.

SUPER INTERESSANTE

Astrônomo enslna.a conheceI'
os mistérios do sistema solar

ir

----------�--�----------------�----------�--------------------------------------------------�êl
Seminário discute formas de inclusão de deficientes no ensa fi'

MARIA HELENA DE MORAES

... Gilmar de Oliveira
veio a Jaraguá do Sul

apresentar o 'projeto
"Astronomia na Praça"

JARAGUÁ 00 SUL - o sistema

solar certamente deixou de ser tão

misteriosopara os quasemilestudantes
da cidade que participaram do

projeto "Astronomia naPraça", entre
ontem e hoje na Praça Ângelo
Piazera. A iniciativa é da Fundação
Cultural e faz parte da programação
de aniversário de [araguá do Sul com
o objetivo de mostrar para os

estudantes os segredos do universo.
"Nossa intenção émostrar ao vivo o

que normalmente só se vê pela
televisão", explicao astrônomoGilmar
Marcos deOliveira, doObservatório
Domingos Forlin, deVideira.

Há 10 anos Oliveira percorre o

Brasil como projeto 'Astronomía na
Praça". De acordo com ele, Jaraguá

do Sul é a primeira cidade de Santa
Catarina a se interessarpelo trabalho,
"mas grande parte das cidades do
Paraná conhecem o projeto", afirma
o astrônomo. "Talvez a gente possa
instalar um Observatório aqui em
Jaraguá do Sul", cogita a

bibliotecária e funcionária da

Fundação Cultural, Dirce Nunes.
Segundo ela, foram agendadas
visitas de várias escolas, num total
de mil alunos. De acordo com o

astrônomo, o Observatório

Domingos Forlin recebe, por mês,
uma média de 3 mil pessoas
interessadas em conhecer umpouco
do sistema solar, planetas e estrelas.

Ontem à tarde, os alunos da

segunda-série da Escola Municipal
Albano Kanzler viram o sol com um

Óculos inventado pelo próprio
astrônomo. As colegasAlice Finasse

� Alicia Machado ficaram
entusiasmadas com a oportunidade
de ver o sol e conhecer os planetas.
"Quero conhecermais coisas sobre os ,

planetas", avisaAlice, de oito anos.
"O óculos é especiaL Tem um

deficiência na rede' de ensino.
A coordenadora de Educação

Inclusiva da SecretariaMunicipal de
Educação, Berenice Gadegast,

. destaca que o assuntoda inclusãonão
é novo e já vem sendo tratado pela
Unesco desde 1983. "Hoje, a inclusão
é uma questão mais evidente. As
famílias já estão conscientes de que o
deficiente tem direito de freqüentar
a escola, e quando essa família

procura vaga para uma criança
deficiente, seja qual for essa

deficiência, não temos como dizer

que não estamos preparados". De

Alice e Alicia com a professora Ana Paula observando o soll

filtro ótico que reduz obrilho do sol",
explicou o professor. As crianças
também tiveram á oportunidade de
conhecer um pouco sobre o nosso

sistema solar e ficaram sabendo, por
exemplo, que apenas 6.500 estrelas

podem ser vistas a olho nu no

Hemisfério Sul e que ontem estavam
visíveis os planetas Vênus e Júpiter.

Vênus é segundo planeta m

próximo ao sol, é brilhoso e ooni'
gira ao contrário. É todo de á'

sulfúrico, é omais quente, temq
.

omesmo tamanhodaTerraea
se que tenha sido habitado. júpilH

'. quintoplanetado sistemasola]
azul por causa do oxigênio e

hidrogênio de sua atmosfera.

JARAGUÁ00SUL-Cerca de 300
'pessoas, entre diretores de escolas

públicas e privadas, especialistas,
professores e demais representantes
de segmentos organizados da socie
dade participamhoje, durante todo o
dia, do Seminário de Educação
Inclusiva, que está sendo realizado
naAssociaçãoComercial e Industrial
de [araguá do SuLO objetivo doen
contro, que reúne profissionais de
todos osmunicípios daAmvali (Asso
ciação dos Municípios do Vale do

Itapocu), é discutir questões relativas
à inclusão de alunos portadores de

CI

acordo com ela, atualmente há 107
alunos portadores de deficiência
matriculados nas escolas da rede

municipaL "É importante fortificar
cada vez mais a inclusão destas

crianças ao ensino, mas não apenas
no âmbito escolar", diz á

coordenadora. Ela observa também
que "inclusão não é só 9 aluno estar
na sala de aula, mas participar da
forma como ele pode, de uma forma
adaptada, paraque possa realmente .

adquirir conhecimentos",
A programação do seminário

inclui palestras que abordam os

f d
. ,. de

un amentos e pnnClplO�; t
Educação Inclusiva, políli� ,:

organizativas e curriculares' �
I

formação de professores, entre ou
,

assuritos ligados ao tema. Parti'
como palestrante, a Articulado
Mec (Ministério de Educaçã!
Cultura) para assuntos de lncl

Escolar, Denise deOliveira AlVei)
A organização do evento�n

cargo da Secretaria Munici� t.'
. Educação, através da Divisão L

Administração pedagógica e �

Equipe de Educação Inclusiva, II

existe nomunicípio desde 2001.1 iif

CORREIO TV
,.,

Najustiça
A Record reativou na Justiça um processo de calúnia e difamação que moveu contra

Jorge Kajuru, em 2002. Na época.,o apresentador fez críticas a uma entrevista de Boris

Casoy, insinuando que a Record teria protegido o governo de Goiás para preservar um
contrato de publicidade. Kajuru criticou recentemerite um dos bispos da Record no

programa "Fora do Ar';do SBT, e disse ainda que considera estelionato o fato de Tom
Cavalcante imitar Silvio Santos e os programas do dono do SBT. Coincidência ou não, na
mesma semana um oficial de Justiça o procurou para entregar uma intimação. ,

Batebola ,

Raica deu um drible no "Fantástico': A modelo, que vem sendo aporitada como o

novo affair de Ronaldinho, disse na entrevista exclusiva desse domingo que
prefere tênis a futebol, que não moraria em Madri e que desconhece o "tal"

,assédio do craque. Para finalizar a conversa, a top falou que sua agenda é muito
cheia para pensar em encontros secretos com o jogador.

Samba em 'América'
, I

"América" terá uma nova trilha,
resultado de um impulso que Glória

'

Perez dará ao núcleo de Vila Isabeleà'
boate de Miami onde a protagonista
Sol (Deborah Secco) (foto) faz shaW

de dança. Serão sucessos populares,à
Ia Bar da Jura de "O clone" com
Alcione e Zeca Pagodinho entre

outros. Sinal que a novela vai bem.

Substituição
Clodovil tem um encontro marcado para esta quarta-feira com a cúpula da

Record.Ele deve ficar no lugar de Claudete Troiano, que já pediu demissão da
emissora. A Record tem planos de acabar com o "Note e Anote" e coloc'ar outro
programa na parte da manhã:

Sinhá
Benedito Ruy Barbosa, suas filhas, Edmara e Edilene, e o diretor de núcleo Ricardo

Waddíngton têm encontro marcado em Sorocaba, esta semana. Eles vão escolher o
elenco de "Sinhá moça'; remake previsto para suceder a "Alma gêmea" às 18h. A versão

original da novela, exibida em 1986 com Lucélia Santos no papel-título, está até hoje no

ranking dasmais vendidas pela Globo. Em tempo: Benedito assinou renovação de
contrato até 2012. Suas filhas, até 2007.

No domingo
A turma do programa "Pânico na TV" brincou com o mais novo capítulo.da crise

política que afeta o País. No palco, Sabrina Sato vestiu uma cueca, que recebeu o

equivalente a US$ 100 mil em notas de real. A sátira faz referência à prisão do
ex-assessor parlamentar José Adalberto, que foi flagrado no aeroporto de

Congonhas, em São Paulo, na última sexta-feira, levando US$ 100 mil na cueca e

mais R$ 200 mil numa mala. Além da brincadeira com a crise política, a turma
do Pânico "abriu caça" ao cantor sertanejo Rick, parceiro de Renner, e a atriz
Carolina Dieckmann. Um dos dois será o próximo a calçar as sandálias da'
humildade.

.

Ibope
O "Casseta & Planeta" está em sétimo lugar entre os programas mais assistidos em São
Paulo em junho (dados do Ibope). O humorístico seguinte do ranking, "Zorra total; vem
na' 16 posição.

Maislbope
A novela das 18h é o oitavo programa favorito das mulheres (dados do lbope de junho
.em São Paulo). Depois vem a novela das 19h. Nenhuma das duas está na lista das

preferências masculinas.
,,'-;

Fausto xGugu
o programa Domingo Legal ficou em primeiro lugar no Ibope durante uma

hora e quinze minutos, deixando o SBT na frente do Domingão do FaUstão, da
Globo. O embate com Faustão, que deixou Gugu na vice-liderança, ocorreu em

dois momentos: das 18h 17 às 19h22 com 21 pontos contra 18 da Globo. A
outra vantagem ocorreu das 18h06 às 18h 14: 22 x 19. Mas, na média geral a
Globo ganhou, ficou com 21 pontos contra 19 do SBT.

Continua
Pelo segundo mês consecutivo, o Sportv foi líder em audiência entre todos os canais

pagos no horárió f10ere (das 19fol ii 1 fol). Ele vem seguido do Sportv 2. Os dados são do

Ibope.
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DE VOLTA À ATIVIDADE LINHA DE FUNDOL_____.,
JULIMAR PIVATTO

· Juventus volta aos treinos

com material esportivo novo

"

,Boa fase
o basquete jaraguaense vive um bom momento. As categorias de ,

base da modalidade estão bem em todas as categorias. O infanto

juvenil feminino disputa as finais a partir de quinta-feira, o juvenil
feminino venceu as três partidas que disputou no fim de semana e

o infantil masculino ganhou duas das três partidas. O bom trabalho é

resultado de um trabalho que começou há cinco anos, com a criação
dos pólos de basquete em todo o município, que revelou grandes
talentos. Tanto que hoje as bases das equipes competitivas são

formadas por atletas jaraguaenses, completados com mais algumas
contratações de qualidade. Quem sabe, futuramente, teremos
também um bom time adulto, tanto no masculino, como no feminino.. Diretma

kcebeu 60 pares
OVOS de chu.teira
a Umbro

.

JARAGUÁ DO SUL - o

uventuS voltou ontem aos

einos,depois de uma semana de

rias.Novidades não faltaram no

stádio João Marcatto, com a

,

esença de dois novos jogadores,
ma falta na reapresentação e

ma parceria com o time da

alwee que entregou 60 pares

novoS de chuteira da Umbro,

empresa responsável pelo
material esportivo do time de

fÓtsal. Ontem foram entregues

30 pares na cor dourada, mas

também devem chegar chuteiras
tom a cor grená, que é a oficial

do tricolor jaraguaense.
IIiI i' Segundo o diretor de futebol

aa Malwee, Cacá Pavanello, que
e �ntregou as chuteiras, é apenas o

início de uma parceria entre os dois
Clubes. "Quem sabe no ano que

e= os dois times não fechem o

contrato com uma só empresa para
fornecer todo omaterial esportivo".
b dirigente também: disse 'qu�,
para opróximo ano, deve estreitar
a� relações cou{ os atletas
T . .,

c�imencanos que ja passaram por

Seleção Sub-20
A partir de hoje o

supervisor técnico dà
Malwee, Kléber Rangel,
estará em Cascavel (PR)
acompanhando a 23·

edição da Taça Brasil de
Clubes Sub-20. Junto com

, o técnico da Seleção
Brasileira, ele vai ajudar a

_ formàr o time que vai

representar o Brasil nas

competições
internacionais. Mas Rangel
continua na Malwee,
apenas vai acumular os dois

cargos a partir de agora.

Sênior
No último domingo
aconteceu a penúltima
rodada do 18° Campeonato
Jaraguaense de Futebol

Sênior. A liderança é do Avaí,
que folgou na rodada e está

com 21 pontos, ao lado do
João PessoalAdd Makler, que
vence o Rio Cerro por 5xO. O

Caxias, que perdeu para o

Acaraí por 1 xO, é o terceiro

com 20 e o Vitória, que
perdeu para a Kiferro por
3x2, é o quarto com 19. A

rodada que define os quatro.
finalistas será no próximo
domingo.

Patroclnlo
A atleta jaraguaense Karina

Kanzler tá tem patrocínio
para disputar o
Campeonato Mundial de
Xadrez na França. Além do

apoio da Fundação
Municipal de Esportes, que
já havia.se disposto a ajudar
a enxadrista, a Cosmos
Turismo também vai
auxiliar nos custos. Uma

boa iniciativa que pode
trazer grandes resultados

para a cidade.

Final em Schroeder
Na última sexta-feira, a
Coremaco conquistou o

título do 14° Campeonato
Municipal de Futsal Sênior. O
time bateu o União na final

por 10x3 e teve ainda a

defesa menos vazada (17
gols sofridos) e o artilheiro

da competição - Mirson

,

Oliveira: O terceiro lugar
ficou com a Segundas Feras,
québateu a Desportiva por
9x6.

Diretoria do Juventus recebeu ontem o primeiro lote de 30 chuteiras de um total de 60

aqui, para que o tricolor cresça
cada vez mais.

J á sobre as novidades em

campo, a novidade é o acerto com

o volante Dega, que estava no

Pelotas, e, corn o atacante
..

Cai:azinh�; que e�tava"no futebol
:' indí�no. C�ra�ir{i�� j§. fe� du�ía de
ataque comBillno Sampaio Corrêa
e fez 12 gols em 13 partidas no

campeonato indiano da l' divisão.

Segundo o diretor de futebol Alcir
Pradi, que confirmou as

contratações, novos nomes estão'
sendo estudados pela diretoria e

pela comissão técnica.
O�t,ero,' 'nq; r��p��sei{,taç'ão

dos jogadores, o zagueiro Acássio
não apareceu, mas Pradi vai

esperar para ouvir a versão do

atleta para tomar uma decisão.
"Ele nunca fez isso, por isso vamos
conversar com ele primeiro". Na
quarta-feira o time embarca para
Ilhota, onde fica durante uma

semana para intensificar os treinos
. .6��Qs.JI��,fl�nda �(í.Or:de/il�irqm '

se farão algum jogo-treino ou

amistoso antes do início do
returno.

,

I
�

!

Basquete jaraguaense vence
f;

cinco jogos no fim de semana

Baiano pode pegar suspensão
por bolada em Carlos Tevez

CESMAR
I.Maristas investem na formação

A Província Marista do Brasil Centro-Sul estará promovendo entre os dias 13 e:
'16 dejulho,na cidade de Florlanópolis.o'Encontro de Formação de Agelites de:
Pastoral': :
O evento que tem como objetivos a formação continuada, o cultivo e:
aprofundamento da vivencia do carisma marista, para um maior:
desenvolvimento da qualidade na missão educativa, reunirá integrantes de
todos os CESMARES(Centro Educacional e Social Marista) da província.
Do CE5MAR de Jaraguá do Sul, que tem sua sede no Coléqio Marista São Luís,;
participarão os agentes: Edson,Janaina, Marcos Paulo e Suzan. :
O CE5MAR desenvolve projetos de formação pessoal, de convivência de grupos:
e cidadania em escolas públicas de Jaraguá do Sul e região através do Proqrarna.
VIDA FELIZ e educação complementar.Os encontros acontecem nas escolas,:
durante as aulas, de forma dinâmica e participativa, utilizando música, teatro.i
reflexões, debates, vídeos, etc ..

! I ]ARAGUÁ DO SUL'-O basquete
[fle [araguádoSulvenceu cinco dos
�eis jogos que disputou no último
il�l de semana pelos campeonatos
-estaduais infantil masculino e

luvenil feminino.A equipe infantil
da Ajab/FME/Uiümed estreou

bem no éampeonato catarinense
de sua categoria, que teve o

primeiro quadrangular disputado
em Íoinville, onde perdeu apenas
para a equipe anfitriã do Bonja
(60x68), mas derrotou os dois

a?versários de ROrianópolis: Floripa
Juruor (53 x32) e Figueirense (72 x
59). Esta chave é integrada ainda
por Ipiranga/Blumenau, que folgou
nessa rodada.

Já a equipe juvenil feminina
daAjabIFaculdade Jangada!FME
manteve a invencibilidade _

DA REDAÇÃO - O lateral

Baiano, do Palmeiras, pode ser'
punido severamente pelo STJD
(Superior Tribunal de Justiça
Desportiva). O árbitro Wilson
Luiz Seneme relatou na súmula
a agressão do jogador ao

atacante Carlos Tevez, do
Corinthians, na derrota do time
alviverde, por 3xl, no estádio do
Morumbi.

O jogador do Palmeiras pode
ser incurso no artigo 253 do

Código Brasileiro de Justiça
Desportiva - agressão física ao

adversário. A penamáxima para
estes casos é de suspensão de
540 dias. Apesar de já estar

publicada no site oficial da CBF,
a súmula ainda não chegou ao

STJD. De' acordo com a

agora de seis partidas - no

Campeonato Estadual de sua

categoria ao obtermais três vitórias
no segundo quadrangular da

competição, realizado no último
final de semana (8 a 1017), em
Florianópolis. As jaraguaenses
ganharam de 86 x 29 da Unisul!
Tubarão, aplicaram 101 x 27 nas

anfitriãs do Geração e, no jogo
mais difícil da rodada, superou o

Bonja!]oinville por um ponto de

diferença (73 x 72).
O próximo quadrangular desta

comperição será nos dias 5 e, 7 de

agosto, em Jaraguá do Sul. Caso a

Ajab/Faculdade Jangada!FME
vençanovamente o time deJoinville,
garantirá o mando de quadra no

playoff final do Campeonato
CatarinenseJuvenilFeminino.

assessoria do tribunal, a mesma
deve ser enviada hoje e apenas
no meio da semana será definida
a data de julgamento do lateral

palmeirense.
Baiano já havia recebido o

cartão vermelho quando chutou
a bola contra o jogador
argentino. O palmeirense perdeu
a cabeça após Tevez começar a
segurar a bola na lateral. O
lateral-direito também estava

magoado com os argentinos em
razão de ter sofrido com insultos
racistas em sua passagem pelo
Boca Juniors. Seneme também
relatou na súmula a expulsão do
meia Hugo. O jogador do
Corinthians recebeu o vermelho

por ter empurrado Baiano após
a agressão em Tevez.

"Para bem educaruma criança éprecisoantes de tudo amá-Ia"SãoMarcelino;
Champagnat

.
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CENTRO EDUCAcrONAl � socrAL MARISTA

S op da KIKARPi
Inspeção-veicular _gratuita .de vários ítens como

amortecedores, pneus, escapamentos, suspensão, freios e

o teste de qualidade do combustível. Distribuição de pinhão;
quentão e pipoca, brincadeiras para criançada com a Turma
do Miguelito. Sorteio de brindes, como diária no Hotel Vale
das Pedras, um cachorrinho "Cotap" e uma troca de óleo.
Data: 16/julho Sábado - Local: Peste Mime 5� próximo ao

Kolhbach. Horário: 8:30 as 17:30
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ESPORTE

TEMPO PARA DESCANSAR

Malweevence Blumenau e volta
. , , .

aJogar 50 na próxima semana
JULlMAR PIVATTO

... Partida contra

Indaial foi adiada

para o próximo
dia 19

CORUPÁ!JARAGUÁ DÓ SUL -

Depois de vencer Blumenau por

6x4, no último sábado, aMalwee
agora só volta a jogar na próxima
terça-feira, dia 19, contra lndaial.
A partida aconteceu no Ginásio

Willy Germano Gessner, em

Corupá, e foi válida pela primeira
rodada do returno do Campeonato,
Estadual da Divisão Especial. Será
um tempo para recuperar alguns
jogadores que vinham sentindo o

forte ritmo de jogos. Já pela Liga
Nacional, o time só volta a jogar
no dia 25, contra Carlos Barbosa
fora de casa.

.

Nesta semana, os jogadores
treinam todos os dias,
principalmente a parte física.

Segundo o supervisor técnico
Klêber Rangel, para o jogo contra
Indaial. fora de casa, o time

principal deve jogar. "Eles precisam
continuar em ritmo de jogo. Esta
semana vamos treinar forte, mas
prócurando também evitar' o
desgaste dos atletas".

O lOGO - Jogando com o

rime praticamente completo, a
MqJwee começou tomando sufoco

Antonio (d), além de segurar a defesa, também fez o segundo gol da Malwee no sábado

no último sábado em Corupá. O
time de Blumenau saiu na frente
aos 2'37" COrIlOtto. Depois de se

encontrar em quadra, os jogadores
partiram para mais uma virada, o
que vem se tornando rotina

também. O empate saiu aos 8'10",

comValdin. Aos 13'31", Antonio
virou o jogo. Fio aumentou para
3x1 aos 16'19". Trinta segundos
depois, Éderson descontou para os

blumenauenses,
No segundo tempo, o time de

Blumenau empatou aos 2'47", com

Otto. Valdin, aos quatrominutos,
colocou a Malwee novamente na

!

frente. Umminuto depois, Ederson
empatou mais uma vez para o time
visitante. Aos 6'42", Xande fe� o

quinto da Malwee e James fechou
o placar em6x4 aos 13'20".

" Juvenil da Malwee goleia na estréia da Taça Brasil
. v

CASCAVEL!,JARAGUÁ00 SUL-A
equipe da Malwee/FME juvenil
goleou Q Sistema (AL) por 13x2 na
estréia da 23ª edição da Taça Brasil
pé Clubes Su�-20.0s gols do time

,

jaraguaense foram marcados por
Maicon (3),André (3), Augusto (2),

, I

Ariel (2),Willian, Café e Juninho.
Fernando marcou os dois gols dos

alagoanos.O time volta a jogar hoje,
às 15h30, contra a Elétrica Bom

Preço, doMatoGrosso.
Para o técnicoRenatoVieira, foi

uma estréia tranqüila, contra um

adversário que só ofereceu perigo no
início do jogo. "Depois conseguimos
abrir um bom placar e administrar a
partida. Foibomporque todomundo

pode jogar".
As 12equipes, de dez Estados,

estão divididas em dois grupos.
Cascavel, patrocinadora da

)competição, ficounoGrupo F, junto
com Bahia (AM); Gaúcho (RS);
MBB/Concórdia (SC); Grajaú
(RJ) eMinas Tênis Clube (MG).A
Ulbra, atual campeão da categoria,
encabeçaoGrupoG. Seus rivais são:

São Caetano (SP); Elétrica Bom

Preço (MT); Sistema (AL); Sesc/
SantoAmaro (PE) ,e Malweé!FME.
Os dois melhores' de cada chave

passaram à-semifinal, marcada para
sábado: (1617). A, final está
programada para domingo (17FI) .

.

Apesar de ser a categoria sub-

20, a Taça.Brasil de Clubes reúne
jogadores experienres.Amaioria das
'equipes. aproveita os jovens para a

disputa de campeonatos na categoria
,

adulta nos Estaduais. Os atletas
também têm experiência em

competições nacionais.

Algumas equipes, como ,Minas
Tênis, Ulbra, Cascavel e Jaraguá/
Malwee, são consideradas favoritas
ao título deste ano. Mas os

treinadores não querem nem saber
desse favoritismo. "A Taça Brasil é

,

um çampeonato atípico. A equipe'
que chegar bem preparada, tanto
físíca com tecnicamente, e encaixar
seu jogo certinho, tem grande
chance de ser campeã", disse

Rodrigo Perdigão, técnico da equipe
doMinas Tênis.

CESAR JUNKES

Renato Vieir,a: "Foi uma vitória tranqüila, onde todos puderam jogar"

TERÇA-FEIRA, 12 de julho de 2005

Guga afirma que fez o melhor
treino desde que voltou a jogar

DA REDAÇÁO - O tenista

brasileiroGustavoKuerten fez ontem,
.

no Centreventos Cau Hansen, em
[oinville, como elemesmo definiu, o
seumelhor treino desde que voltou
a jogar. Empolgado para enfrentar,
pela Copa Davis, as Antilhas

Holandesas, de sexta a domingo, na
quadra de saibro construída no

ginásio, especialmente para o

confronto, Guga disse que ficou
contente com o seu desempenho e

surpreso com a qualidade da quadra.
"Desde que voltei a jogar nunca

tinha alcançado essa intensidade�os
I '

treinos. Depois de um dia como

ontem, em que treinamos muitas

horas, meu corpo conseguiu se

recuperarmuito bem. Cada vezmais
estou me adaptando melhor às

dificuldades. A quadra aqui
surpreendeubastante. Apesar de ser
coberta estábemfirme e omedo que
a gente tinha de ter buraco, por ser'
nova também, não tem, ela estábem
regular e gostosa para jogar", contou
Guga, que arrancou aplausos do

.

público e do capitão Fernando
. Meligeni, durante o treino, com
RicardoMello e Flávio Saretta.

RANKING - Mesmo sem

disputar nenhum torneio na última

semana, quando se preparava para a

disputa da próxima rodada da Copa
Davis, Guga, ex-número um do

mundo, subiu no. ranking de

entradas, enquanto caiu naCorrida
dos Campeões. As duas listas, que
não levam em conta os jogos da

competição entre nações (de
responsabilidade da ITF), foram
atualizadas ontem pelaATP após as

disputas dos torneios de Bastad

(Suécia), Gstaad (Suíça) e NelVpon
(EUA). .

Em entradas, que considera
últimas 52 semanas do cire

as

, Ulto
mundial, Guga ganhou cinco POSto;
e passou a ser o 209º. Entre os tr'

dos i
�

outros convoca os pelo capitã
FernandoMeligeni para os jogOS�
Davis, apenas Flávio Saretta eaiu_
uma posição e passou para m,
Ricardo Mello, o brasileiro melliol
classificado, subiu uma posição e

ocupou o posto de número 51. lá
André Sá ganhou três POsições e

passou a ser o_160ºmelhor da lista,
.' Já naCorrida dos Campeões,�
leva em conta apenas as compe

,
.

disputadas na atual temporada,
caiu quatro posições e passou a ser

142º.Mello perdeu duas e eni;rou
posto de número 87. Saretta, que
caiu cinco posições, passou a sero

136º, enquanto Sá, que registrou a

maior queda entre os titulares Oa
Davis, perdeu seis posições, passanoo
para a posição de número 213.

Aspirantes do Vitória está 't'�;i"',

na final' da Taç��·:f>9��rode.··
]ARAGUÁ DO SUL � O Vitória

I I

conquistou a vaga para a final da

Taça Pomerode na categoria
aspirantes. O time do Bairro Rio
da Luz venceu, em casa, o Água
Verde de Pomerode por 3x2 e

disputa o bicampeonato neste

sábado, às, 16h30 em casa, o

primeiro jogo da final. O
adversário será o Floresta, que
empatou em OxO com o

Flamengo, em Jaraguá do Sul.
.

-Na categoria adulto, a final

será entre Floresta e Água Verae
\

de Pomerode. O primeiro
garantíu a vaga empatando em

"

OxO na prorrogação cqm o Atlético
Pomerodense, depois de perde;JlX
3x1 no tempo normal. Já o Agua
Verde empatou em 1xl como

Caramuru e garantiu a vaga na
,

decisão; E no juvenil, dois jogos�h
quarta rodada da primeira fase

Vera Cruz 2x 1 Floresta e Caramuru
3x2 Botafogo. O time do Schmiol
folgou.

i"",:n';j'�':""'7;,?-i"'"''''
i',

lllUllgePSYCHEDELlCCDJ
lumo CACTUS UVE I bal. cambllriú
ANDRÉ PEH f bal. ciunborilÍ
STtIRART I jafa§uá

•

LOCAL: COMBAT. Walter Marquadt,l�
[araguá do Sul· 47 263-0

INGRESSO ANTECIPADOS· R$15,Ii
'pa�(os valores de ingressos anteel

, 'I• reYiO'
podem sofrer alteração sem aVISO P

D�
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