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POLíCIA

Morador de Jaraguá do Sul é

seqüestrado em Camboriú
]éferson da Silva sofreu assalto seguido de seqüestro
ontem em .Balneário Camboriú. O seqüestrador, Elias

Candido, foi preso na BR-1O 1. - PAGINA

POLíTICA

Vereador afastado temporariamente
do Pr volta a representar partido
A Executiva.Estadual acatou o recurso apresentado pelo

'" vereador de Schroeder, Manoel Burgardt, o Maicon que
tinha sido afastado do partido temporariamente. - PAGINA 3

.

ELEiÇÃO

Apesar da crise., popularidade
.de Lula sobe segundo pesquisa
Segundo pesquisa divulgada, a popularidade do presidente nio

sobre o foi abalada com as denúncias de corrupção. Se as eleições
- PÁGINA 5 fossem hoje, Lula venceria todos concorrentes. _ PAGINA 3
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OPINIAO

AlquimiaI "�

I A política tem o poder de, colher dividendo políticos e

I transformar, da noite para o eleitorais. Diante da ava

I dia, bandidos e heróis, e lanche de acusações, espe

',' mocinhos em vilões. A �avá-se que os políticos cum-

alquimia se dá segundo os prissem o dever constitu
I interesses em jogo no campo cional de defender a apura
I das lutas e forças e de acordo ção séria e transparente dos
com as negociatas em curso fatos e a depuração da classe,
no mercado político.' As punindo com rigor os envolvidos
últimas notícias de Brasília em corrupção. Mas não,
são especialmente relevantes

para se confirmar a tese.

Basta um mínimo de atenção
@Os discursos moralizadores
de políticos que, se abrigam
fiá anos no Parlamento para

,

escapar dos vários processos,

4e naturezas distintas, e de
.eutros que até então eram os

carautos da ética e da
fllnoralidade e que agora se

Eescondem no manto da,
'ffetórica demagógica.
.G Mais do que investiga-I

'2ões, as denúncias do
o�

1peputado Roberto Jefferson
têm promovido um verda

fleiro festival de oportunis

rln0' cujo objetivo principal é

FRASES

entanto, aproveita os

holofotes para os palavrórios
de ocasião, sem nenhuma

relação com os interesses

públicos. Mostra-se des
preocupada e� atacar a

corrupção pela raiz; mal que
tanto aflige a população e

corrói o país. Também há os

que, fogem ou se omitem por
culpa, conivência ou falta

de coragem. As ações não
têm como objetivo atingir os
corruptos ou defender os

cofres públicos, mas

conquistar votos no ano que
vem.

No emaranhado
contradições, percebem
políticos que apoiaram e

sustentaram os 21 anos de
ditadura militar posando de
democratas e defensores das
causas públicas. Entre eles,
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das

muitos que participaram de

irregularidades nas admi

nistrações anteriores. Eram
os comandantes das res

pectivas tropas de choque
para impedir as inves

tigações. Também não há
como não enxergar os que
antes bradavam contra' a

corrupção, denunciavam as

falcatruas e exigiam apu
rações e punições, e agora
falam manso e tergiversam.

As técnicas de ambos são

conhecidas, ainda que en

ganem boa parte da platéia.
Primeiros apelam em tom

demagógico e recorrem aos

discursos maniqueístas, na

maioria das vezes sem

conteúdo. Os outros posam
de vítimas ,vilipendiadas
buscando comover o público.
Todavia, há uma parcela
séria, que merece o respeito
da população � e os, votos -

sendo colocada no mesmo
balaio. É preciso saber

separar o joio do trigo.

aproveitam a crise para se

.... Há uma parcela séria que merece o

respeito da população - e os votos -

sendo colocada no mesmo balaio podre
mostrar ao distinto público
como heróis. Mesmo os que,
num passado recente, estiveram
mergulhados na bandalheirá
oficial e usufruíram das benesses
do poder.

Há aqueles - minoria -

que defendem mudanças
estruturais na política, que
estão dispostos a apresentar
alternativas de combate à

corrupção e à infidelidade

partidária. A maioria, no

"Essa' reunião significa juntar as 30 secretarias regionais para definir e expor novas diretrizes

políticas. A transparência é a palavra que traduz 'esta ocasião, em que a comunidade está
incluída politicamente 'nas decisões> do.Governo"

• "100 goveFnàe!o(J.:uiz'Hehriqué na' aber'tur.� dá Rleu�ião'do Cons�'ltiõ de Ôesenv�IÍtimento Regional,em Caçador,

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

r
I,
,

Deter bota a casa

em ordem primeiro
, I Fiorian�polis - Há 90 dias à frente da
Diretoria de Transportes do Deter

(Departamento de Transportes e

Terminais), o ex-prefeito de Corupá, Luiz
Carlos Tamanini, encarou uma missão

complicada dada pelo presidente do órgão

I Fiares José Rosar: pôr em dia centenas

tde processos que estavam acumulados no

órgão, alguns até de 2002. Foi um trabalho
�Eie equipe e hoje oDeter comemora o fato
I de ter uma "pendência" de apenas 60 dias
fila tramitação de processos. Responsável

: f>or mais de mil linhas de transporte
i rntermunicipal, liberação de licenças,
l_construção de terminais, todas as travessas
+de ferry-boat do Estado, pelo transporte

'--de escolares e empresas e pelo espinhoso
processo de concessão de reajuste das

I passagens dos ônibus intermunicipais, o
I

I Deter trabalha hoje volta a atender as
secretarias de Desenvolvimento Regional,
atendendo a política de descentralização
implantada pelo Governo do Estado. Este
era o primeiro desafio de Fiares, Tamanini
e Tufi Michreff Neto (diretor ad
ministrativo-financeiro) com a equipe do

:departamento e parece que eles passaram
com méritos.

<'

Começa aatender
Passada a primeira fase de organização,
Tamanini começa a se voltar a um trabalho
intenso sobre a qualidade do serviço prestado
ao usuário. Por isso, nas últimas semanas tem
percorrido o Estado nas últimas semanas para
ver "ao vivo e a cores" como estão funcionando
os serviços."Nosso cliente é o passageiro e é

para ele que trabalhamos. Precisamos oferecer
um serviço condizente com as necessidades da

população"disse ao Correio do Povo o diretor
de Transportes do Deter. Para a nossa região, aos
poucos também começam a surgir obras e

ações: a primeira delas são 10 novos abrigos de
ônibus em Corupá, que já estão em uso. No

próximo dia 19 o Deter repassa RS 20 mil à
Prefeitura de Corupá como apoio financeiro
pela construção dos abrigos.

Plano político
Tamanini não demonstra qualquer
preocupação com o futuro político, por
enquanto. "Ainda estou aprendendo com a

derrota nas eleições municipais. E de mais a

mais, não é momento eleitoral: precisamos
trabalhar duro para fazer com queo Deter

ofereça bons serviços, Hoje, esta é a

plataforma" Porém, como coordenador

regional do PMDB, Tamanini tem como

obrigação estabelecer estratégias para 2006. E
até a Ponte Hercílio Luz sabe que o secretário
de Transportes,Mauro Mariani, que é do
Planalto Norte e representa o Norte do Estado,
joga as fichas numa candidatura a deputado
federal a ano que vem. Mariani foi quem levou
Tamanini para o Deter.

Vem em boa hora
Boa medida: projeto de lei do prefeito
Moacir Bertoldi está Câmara de
Vereadores para concessão de um auxílio
financeiro de RS 100 mil pára a

Associação de Serviços Sociais

Voluntários(Bombeiros Voluntários): O
dinheiro é para a custear investimentos
da sala de higienização de materiais

operacionais e ambulâncias, após cada
atendimento feito, para
aquisição de equipamentos, e reforma de
um caminhão auto tanque e dois
caminhões auto bomba tanque. Um
segundo projeto abre crédito

suplementar de RS 30 mil também para
os bombeiros voluntários.

Caminhando pela paz
o Dia da Cultura e, da Paz no Estado de
Santa Catarina, instituido pelo Governo
do Estado no ano passado, vai ter uma
homenagem especial ao Proerd

(Programa Educacional de Resistência às

Drogas) em Jaraguá do Sul. A escolha foi
da própria comunidade. O dia é 25 de

julho e haverá hasteamento da
Bandeira da Paz, assim como nos 293

municípios do Estado. Está prevista
também uma caminhada pelas cidades,
sempre no mesmo horário. Cerca de
300 mil pessoas devem participar do
movimento, cuja responsabilidade é das
secretarias de desenvolvimento

Regional em parceria com as

prefeituras.
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SUA OPINIÃO

caro cidadãos jaraguaenses
o-

e reglao
Hoje esta acontecendo o Seminário de Educação inclusiva

Associação Comercial e Indust�'ial de Jar�guá do Sul. Ac�
extremamente valido esta a discussão. O que nao consigo entender
não participação dos mais importantes interessados neste processo,�
nossos professores. Esses que deveriam se tratados como mestre
como tal serem valorizados ,que alias são os responsáveis pela fOnua .e
de nossos futuros, médicos, advogados, engenheiros, governantes,;:
e etc.

Estes mesmo que vão fazer parte direta no processo de inclusão�e
,

nossos portadores de deficiência seja ela qual for, que vão passar a
conviver com ditos portadores de (deficiência) em sala de aula�
horas em média por dia, não estarem presente e participando des�
evento tão importante neste debate, basta só ter conferir no even�

I

a grande ausência de nossos mestres.

Nós e a própria sociedade como
- também os noSSO!

governantes dizem sistematicamente que o professor é uma Parte
fundamental na educação e no momento como 'este em que onasso
Brasil atravessa, e próprio tema sugere inclusão, ficam os professor�
(mestres) fora do debate?

Pelas informações que tenho, só foram convidados os diretores,
orientadores e também auxiliares de limpeza das escolas, da rede públi�
municipal, sem preconceito aos auxiliares de limpeza, que considero
de estrema importância também, pois os mesmo vivem o dia a dianru
escolas cruzando com os alunos e nossos mestres todo tempo ° temlll _

todo e devem estar inclusos também com certeza.

Agora não estar lá participando os professores(as),os nosso;

(mestres) ficando na sua maioria excluído do processo onde o temai
inclusão.

I

Sinceramente não da mais para aceitar esta atitude repetidadm
organizadores deste evento tão importante. Não podemos concOfd�'
com esta conduta discriminatória e preconceituosa já que o tema;
inclusão e nossos mestres fazem parte fundamental, porque não dizer'
essencial neste processo.

Sugerimos para os organizadores do evento em especial a secretaria
de Educação que suspendam as aulas em um dia, para que a clas.�
de professores(as) (mestres) possam participar deste evento tio

importante não só deste mais como os demais quando o assunto é
inclusão já que o tema e bemsugestivo e de extrema urgência,

Inclusão para todos, sem discriminação de cor, raça, credo,'
preferências sexuais, políticas etc.

Lembrando também que as nossas escolas, têm que passar por,

grandes adaptações tanto físicas quanto psicológicas e pedagógical'
para que de este grande salto de inclusão, que um direito de tod�,

Não quero me tomar repetitivo mais umavez lembrando,os nllSSli,
mestres que são os nossos professores (as) querem e eles precise
estar inclusos em todo o processo. A educação inclusiva começa com

um todo e não com parte dela.

João Reis de Schroeder Para Todos

Transferência Eletrônica'
de Fundos: boa para todos

.,.

Uma discussão importante ganha espaço nos meios empresariai;
de Santa Catarina e merece atenção de todos. Os micro e pequen�
empresários' do Estado questionam a viabilidade de se adotara
sistema de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) nas compill
com cartão de crédito ou débito. Alegam que os custos são elevad�
e pedem subsídios. Na prática.:o Governo Estadual tem exigido de

todas as empresas o cumprimento de legislação qUF! prevê o usodo
sistema que permite compras com cartão interligadas à emissão de

cupom fiscal. '

,

O Governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda,esti
em seu papel de fiscalizar e combater a sonegação fiscal que só

prejudica a sociedade. E entidades como a Federação do ComérciO
de Santa Catarina certamente, são favoráveis' às ações qUjcontribuem para reduzira informalidade e a concorrência desle
em relação a quem paga seus tributos em dia.

Além disso, .o acesso às cbmpras com cartão de crédito por

parte da população em geral s�.torna mais fácil com esse sistem;;Sem falar que, com a TEf, ja se verificou a possibilidade,
diminuição do nível de inadimplência no varejo em geral. E ninguem
mais do que o comércio para lutar contra índices de inadimplênclr
e devolução de cheques sem fundo. Neste caso; seu uso se mosrra

vantajoso e deve ser levado em consideração. ,

Por outro lado, os altos custos de implantação e manuten\aa
desse processo preocupam a classe empresarial que já sofre com�
tributação e com a burocracia.O que se precisa é bom sensone5:
momento para que a Transferência Eletrônica de Fundos 5e�
aplicada, porém de maneira a não inviabilizar a atividade comerei'
Há necessidade de um diálogo entre Governo, empre5�'
administradoras de cartão de crédito e empresários na procura

I

'[10'
uma solução que atenda a todos, inclusive os usua

(consumidores) ,

I
Antô�io Edmundo Pacheco, presidente do sistema FECOMtRC�

II
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corp��
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direi

01
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

corn

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Demagogia
invés de fazerem pc
MI' .

·

gem com o 13° sa ano
litlca

ciando que pretendem doar
anun di h

.

entidades o ln eira

para '

d
· ndo dos impostos os

orlU
t 'Ibuintes

- os vereadores de
con r .

uá do Sul deveriam
Jarag .' .

esentar projeto de lei
apr I" tonda o fim do sa ano ex ra.

prop
Afinal, quem votou a favor. da

·

ça-o do 13° para prefeito,Cria
7'

.

e secretários e vereadores.
VIC , ,

Estão arrependidos ou e

consciência pesada?
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Picuinhas
O vereador Ruy Lessmann (PDT)
reclamou do colega Ca�ione Pavanello
(PFL) que, em "tom pejorativo'; o

chamou de suplente. Chateado, pediu
que o pefelista "não usasse mais do
expediente, mas apontasse as falhas na

atuação parlamentar, evitando ataques
pessoais"
Em resposta, Pavanello disse que a

condução da administração não condiz
com as promessas. de campanha. E
lembrou que Lessmann ocupa a vaga
de Terrys dá Silva (PTB).
Não têm nada mais importante?

Explicaçõ�s

POLíTICA

o controlador-geral da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Celso Piermann, deve
comparecer à sessão de amanhã da

Câmara de Vereadores. Vai explicar Ó
contrato entre a administração
municipal e a Nortia, empresa
contratada para prestar. assessoria para
a Prefeitura.
Será a oportunidade para os vereadores

perguntarem quàis os interesses

envolvidos na contratação e se sabia dos
riscos do contrato sem licitação, além
de pedir explicações sobre os serviços
a �erem prestados.

� Apostas
Uma ala no PSDB de Jaraguá do Sul
- que garante ser maioria :- defende
a candidatura do ex-prefeito Irineu
Pasold a deputado estadual no ano

que vem. Segundo esses tucanos, é
o que tem as melhores chances de,
numa dobradinha com o deputado
federal Paulo Bauer, conquistar uma
vaga na Assembléia Legislativa. "O
Irineu tem traquejo e experiência,
além de contar com apoio da maioria
do partidoljustiflcou um membro do
diretório local.
Há controvérsias.

Para obter o numero de série do seu

celular (GSM). digite *#06#. Aparecerá
no visor o número de série da ,;

Anatei, que consta no corpo do celular o
embaixo da bateria. Este código é único'-n
Se roubarem seu aparelho, entre em

fi
contato com a operadora e informe o .

código. O telefone poderá ser:'
completamente bloqueado, rnesmo+' ,

que o ladrão mude o cartão SIM. j'
.

Provavelmente você não recuperará o t:

aparelho, mas quem o roubou não;;
poderá utilizá-lo.

SURPRESA

Crise política não afeta

imagem de Lula, diz pesquisa
� Segundo (NT/
Sensus, a aprovação
do Governo subiu

2,5% de maio a julho

BRASÍLIA -A pesquisa CNT/
Sensus divulgada ontemmostra que

'

as recentes denúncias de corrupção
não afetaram a popularidade do

presidente Luiz Inácio Lula da Silva
nem a opinião das pessoas sobre seu
governo, A aprovação ao

desempenho pessoaldeLula subiude
57,4% emmaiopara 59,9% em julho
e adesaprovação caiu de 32,7% para
30,2%. A avaliação positiva do
govemosubiu de39,8% emmaiopara
40,3% em julho.A avaliação regular
caiude 38,6%para37, 1% e anegativa
subiu de 18,8% para 20%. Todas
-oscilações estão dentro da margem
de erro da pesquisa, que é de três

I pontospercentuaisparacimaoupara
baixo,A pesquisa foi realizada entre
os dias 5 e 7 de julho.

Para a maioria dos dois mil
s

}ARAGUÁ DO SUL - O
secretário de Desenvolvimento
Regional em exercício, Nilson
Bylaardt, informou que o projeto
para ampliar o acostamento da
rodovia SC-416 e melhorar a
stn I'
C

a lZação no trecho entre Rio
I erro I e II e Pomerode já está
pranto Ele '.

d I.

partiCipOU a ú tima
sessão da C'amara de Vereadores
quando dis - ,

'

se que as proxunas etapasantes da ex -

d
b ecuçao as obras serão a

a ertura d I" -

de ICltaçao e viabilizaçãoe recurso d Fs, ou o undo Social ou
I atr -

dI aVes o BancoMundial.
�asema dJ

na passa a, o vereador
.. urandirM' hI IC eis (PT) disse que a

I cornunid d d
;1

a e os bairros Rio Cerro
e 2 estã bI 'rn Ih '

ao co rando dele as
I e onas SC

.

Del G
na - 416 prometidaso overn d Eo o stado emmarço

conhecimento prévio das denúncias
sobre o suposto pagamento de
mensalão naCâmara e de corrupção
nas estatais. Para outros 33,6%, ele
tinha conhecimento.O restante não

respondeu ou não soube opinar.
Os entrevistados também

avaliam positivamente a atitude

que o presidente tomou diante das
denúncias de corrupção. Ele tem

agido adequadamente para 47,8%
e não tem agido da forma correta

para 31,9%. A pesquisa mostra

ainda que, para 64,7%, o pagamento
de mesada a parlamentares para
votar com a orientação do governo
é uma prática antiga e utilizada em
outros governos. Outros 18%
ãcreditam que é uma prática nova
criada no governo do PT.

As simulações das eleições
presidenciais de 2006 feitas pela
pesquisaCNT/Sensus apontam que •

o presidente Lula ganharia no

primeiro tumo em todas, à exceção
da lista em que aparece o prefeito de
São Paulo, José Serra. No primeiro
cenário, Lula teria 38,5% dos votos,

seguido porGeraldo Alckmin, com
13,9%, Anthony Garorinho, com
12,12%, César Maia, com 5,6%,
Heloisa Helena, com 3,8%; é o

intelectualMangabeiraUnger, com
0,8%. Indecisos, brancos e nulos
somariam 26,3%.

Na segundalista, Lula teria 29,4%
dos votos, contra 12% deGarotinho,
9,5% deAécioNeves, 6,3% de César

e que ainda não foram feitas.

SegundoMichels, que é presidente
da associação demoradores daquela
localidade, em alguns trechos o

I

mato toma conta da pista e não há
acostamentos. Ele também disse que
osmoradores pretendem. fazer uma
manifestação na rodovia, fechando
a pista de hora em hora, durante 24
horas, se as medidas não forem
tomadas.

.

O secretário disseque a solicitação'
das melhorias para a SC foi
encaminhada para a Secretaria

estadual de Infraestrutura, que
viabilizou o projeto. Uma sugestão
emergencial levantadana sessão para
acabarcomomato no acostamento é

a roçagem através de uma parceria
entre a Secretaria Regional e �
Prefeitura. Apropostaseráanalisada,

a

Aprovação do desempenho de Lula subiu de 57,4% para 59,9%

Maia, 3,3% de HeloisaHelena, 1,2%
de Mangabeira. Brancos, nulos e

indecisos somariam 28,5%. Na
terceira lista, Lula teria 37,1% dos
votos, José Serra, 19,1%,Garotinho,
9,8%, César Maia, 6,6%, Heloisa
Helena, 3,1%, Mangabeira, 08%,

Brancos, nulos e indecisos somariam
26,7%.Na quarta lista, Lula teria

38,1% dos votos, Garotinho, 11 ;6%,
FernandoHenriqueCardoso, 10,8%,
CésarMaia, 8,1%; Heloisa Helena,
3,7%,Mangabeira, 11,08%. Brancos,

nulos e indecisos teriam 27,2%.
Se as eleições para presidente da

• República fossem hoje, 30,8% não

votariam em Lula e o político mais
rejeitado pelos entrevistados é o ex
presidente Fernando Henrique
Cardoso. Segundo a pesquisa
CNT/Sensus, 58,1% não votariam

em FH. A rejeição dos eventuais
candidatos é a seguinte: Geraldo
Alckmin, 42,4%; .Aécio Neves,
42,5%; César Maia, 55,4%; e

AnthonyGarorinho, 57,9%.

Executiva estadual do PT acata

recurso de vereador de Schroeder
FLOlUANÓPOLlS - A Executiva

estadual do PT acatou ontem o

recurso apresentado pelo vereador
de Schroeder Manoel Burgardt, o
Maicon. Em uma reunião no final

.

da tarde, o secretário-geral do PT e

relator dos processos disciplinares,
ClaudineiNascimento,deu parecer
favorável ao vereador, que foi
acatado pela Executiv�. Com a

decisão, Burgardt , o primeiro
vereador de Schroeder eleito pelo
PT, volta a representar opartido.

ADiretoria provisória doPT em
Schroeder, que tem como

presidente Osnildo Konell, havia
afastado Burgardt temporariamente
do partido, até que o processo
movido contra o Diretório fosse
analisado pela Executiva, O
Diretório Municipal vinha tendo

'b

desentendimentos com o vereador
desde o início do ano, quando
Burgardt não seguiu a orientação
do partido de se candidatar à

presidência da Câmara e votar em

Rudibert Tank (PMDB), eleito
presidente por unanimidade. Na

época, o vereador disse que recebeu
apoio da comunidade em sua

decisão, através uma consulta

popular com 50 famílias.
O vereador disse que não tem

intenção de sair do partido, "apesar
dos convites", mas que sua

permanência no PT vai depender
do PED (Processo de Eleição
Direta), que acontece em 18 de

setembro, quando será eleito o novo
Diretório. Ele apóia a chapa .de

oposição, que temcomo candidato
a presidente Zeca da Cruz.

Pega-ladrão

entrevistados, o escândalo de
!ali
I I corrupção está mais vinculado à
l� Cf o

âmara do Deputados e ao PT do

f� que a Lula. Para 35,4%, o escândalo
I� está ligado àCâmara; para 31,2%, ao
Ide PT; e para 12%, ao presidente Lula.
�o Quase metade dos entrevistados

� �::;�;:::ram e Bylaardt
[10
rJ explica atraso 'nas obras da 416
�I
la,

�;
I
�m
tia

t

6 '

mosaiCo@jornalcorreiodopovo.com,brq

Gushikenperde status deministre
,

eLula fala de reformana 2a - feirá
SÃO PAULO - Oministro Luiz

Gushiken, da secretaria de

Comunicação da Presidência da

República, perdeu o status de
ministro. Sua secretaria deixa de

responder à Presidência e passa ser

comandada pela ministra Dilma

Rousseff, da Casa Civil
A informação foi dada pelo

porta-voz André Singer, que
anunciou outras mudanças, mas
informou que o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva só vai

completar a reformaministerial na
próxima segunda-feira.

Segundo Singer, os atuais

ministros EduardoCampos, Aldo
Rebelo e Romero [ucá retornam
ao Congresso. O ministro da

Educação Tarso Genro deixa o

cargo no dia 27 para cuidar da nova

função, de presidente do PT.
O atual dirigente da Financiadora
de Estudos e Pesquisas (Finep),
Sérgio Rezende, do PSB, será o

novo ministro de Ciência e

Tecnologia. O ministro Jaques
Wagner vai comandar a nova

secretaria especial do Conselho de

D�senvolvimento Econômico:·e "

Relações Institucionais, acu
mulando a função de coordenação
política. Outra modificação é �
secretaria especial de Díreítqs

.

Humanos, que passa a ser
vinculada aoministério daJustiça.
O atual titular, NilmárioMiranda,
também perdeu status de ministfo'
e pediu licença para se candidadr
em2006. :)

• A Secretaria de comUniCaçj- ,

deixou de responder à ,

Presidência e passa a ser I
comandada pela ministra I
Dilma Rousseff, da Casa Civil. I
Com isso, Luiz Gushiken I
perdeu o status de ministro. I

I

o 1
I

• Apesar das mudanças já ,I
confirmadas, o presidente J
Lula só vai completar a
reforma ministerial na

próxima segunda-feira,
segundo infomrou o
porta-voz André Singer.

o CORREIO ERROU
,

- Ao contrário do quedivulqamos na edi�ào,de ontem, o president�
da Câmara de Vereadores Ronaldo Raulino não era vereador
legislat!.;lrapassada e, portanto, nãoVetQúfavorável ao projet
institui 01:raos vereadores, prefeito, \,(j<:e"l?refeito e s.ecret�

Estado de Santa Catarina

PRE�EITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

I,

1
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POR ALEX BECKER _

�cambra
COMEx

� Oportunidade ou perda de tempo??
Com os holofotes direcionados à Brasília, esquecemos de nos
alimentar ou de dormir? Provavelmente não, pois estas são coisas

importantes, ou melhor, fundamentais para a sobrevlvêncla do
indivíduo. Você se programa com horários, formas de deslocamento,
e ainda faz planos de jantar com amigos e família. E a sua empresa
se alimenta de quê? Este breve questionamento tem a intenção de

, ressaltar a necessidade de olharmos para o nosso negócio, de forma
mais crítica identificarmos as linhas mestras de atuação, e o que é

i fundamental para a continuidade da mesma.

I Temos em Jaraguá do Sul um núcleo de Comércio Exterior, que tem

I a finalidade de proporcionar um diferencial às empresas atuantes
I
no Comércio Internacional, diferencial este que passa por uma forte

'i rede de networking (rede de relacionamento), a disseminação de
I inforrnaçôes técnicas do segmento e proximidade com inúmeros
I

I prestadores de serviço que podem viabilizar custos e negócios para

I
as empresas.

I Apesar de o Núcleo atingir mais de 50% das empresas exportadoras
\ I da região, temos percebido a constante visita de empresas situadas

I
em Joinville, Blumenau, Itajaí e São Francisco do Sul em nossas'

, reuniões. Obviamente entendemos que a distância para estas,

I empresas não é prolbltlva, mas é interessante pensar o porquê que
das demais empresas daqui não interagirem.

I Várias delas têm interesse em exportar, mas o que estão fazendo

I
para que isto ocorra? Muitas vezes a solução encontra-se a poucos
metros de sua porta. A verdade é que diversas vezes dispendemos
força sem necessidade, quando só precisaríamos parar um pouco,

I identificar oportunidades e buscar a melhor alternativa de otimização
" de esforços.
I Um exemplo de oportunidade é quanto custa viajar pelo mundo

I para prospectar negócios? Na relação custo benefício, quanto custa

I
vir até a ACIJS nos dias do III Encontro de Negócios Internacionais

para fazer alguns agendamentos com empresas do setor e Câmaras
de Comércio Internacionais (Cone Sul, Alemanha, China, EUA)?

I
\

Exporta Cidade em Sobral
Na última segunda-feira, às 15h, o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, lançou o programa "ExportaCidade"
em Sobral, no Ceará. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de

. Comércio Exterior do Ministério, prevê uma série de ações que visam
o fortalecimento da competitividade exportadora de, inicialmente,

I 10 municípios brasileiros.
,

'

,

l
Depois de Campo Largo (PR) e Nova Friburgo (RJ), a cidade do interior
do Ceará é a terceira a ter o programa implantado, cuja pninclpal
'ação para aumentar as exportações será o fortalecimento de parcerias

f
.. entre governo federal, setores públicos, privados e entidades de classe.
Cabe lembrar que Jaraguá do Sul terá a implantação do Programa

I
no próximo dia 2117 e vários parceiros, entre os quais UNERJ, ACIJS,

'I
SDR, Prefeitura Municipal, APEVI e Convention Bureau tem se

mobilizado para que este evento seja um sucesso.

Superávit comercial em 2005 ficará acima dos US$

ii '35 bilhões
I o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comé'rcio Exterior, �uiz
I Fernando Furlan, afirmou que devido ao bom desempenho das

I exportações brasileiras neste primeiro semestre, e ,com o contínuo
.. I aumento das importações, o superávit (exportação menos

� ,importação) da balança comercial, neste ano, vai superar os US$ 35

� :bilhões. Para o segundo semestre deste 'ano, o ministro Furlan espera

r ainda que as exportações continuem a crescer, mas num ritmo menor,

t uma yez que os números de 2004 foram muito altos. Com isto, a

I expectativa é que o Brasil ocupe uma faixa de 1,2% do comércio

I, internacional.

K, Miolo fecha parceria com importadora francesa
l� ,A Vinícola Miolo irá fornécer 6.240 garrafas de vinho e espumantes
�� para a importadora francesa de vinho Vins du Monde. Os embarques, '

I f que serão realizados na primeira quinzena de julho, irão incluir alguns

I' de seus melhores vinhos, sendo que este é o,segundo negócio
.: .fechado com a empresa. Em 2004, a Miolo havia fornecido 1.260

H i garrafas, marcando a entrada da vinícola no País. A empresa está

I� confiante na aceitação do produto em território francês, pêlo fato de
i'<:>. a distribuidora ter feito um novo pedido.
! A França passou a ser o principal mercado externo da Miolo em 2005.

L Em março, fechou com a rede Casino, sócia do Pão de Açúcar no

,.. � Brasil, seu maior contrato individual de exportação. Em comemoração
� •. ao ano Brasil- França, foram exportadas 68.460 mil garrafas de vinho,
r o equivalente a dez contêineres, sendo que a empresa tem-se

�, destacado no mercado internacional.

i
I
I
I

i Alex Becker é professor de Comércio Exterior da UNERJ, Diretor de
. Negócios da Câmara de Negócios Internacionais - CAMBRA e
! consultor do Núcleo de Comércio Exterior ACIJS/APEVI.

I e-ma'" ""@port.'"mb,,,wm,b,

!

Sua opinião émuito importantepara nós. Encaminhe suas dúvidas,
sugestões e críticaspara nosso e-mailcambra@portalcambra.com.br.

,
!

I
,_

QUARTA-FEIRA, 13 de julho de 2005

MISÉRIA

Famílias vivem precariamente
I'

, ,

em loteamento clandestino
Eus BINI

� A Prefeitura quer
buscar recursos da
Caixa para construção
de casas populares

GUARAMIRIM - Dezenove
famílias estão vivendo em situação
de miséria absoluta num

loteamento clandestino no bairro
Corticeira. A única benfeitoria no
local é a luz elétrica. Não há água
encanada nem rede de esgoto. O
acesso às moradias é por rua de
terra, que mesmo a pé, fica
intransitável em dias de chuva. As
casas são barracos de madeira
onde vivem até 10 pessoas.

Um dos moradores do
loteamento, Sílvio Alves da Luz,
63, tem sete filhos, o mais velho
com 17 anos � o mais novo com

apenas oito meses. Está

desempregado e sem nenhuma
renda ou auxílio,' a não ser os R$
95 que recebe doGoverno Federal,
através do Bolsa Família e cestas

básicas que recebem da prefeitura.
Ele contou que trabalhava fazendo
serviços gerais na empresa Vita
Gold, que industrializa e

cornercializa alimentos e bebidas.
"Me intoxiquei quando' passava

.. (

Morador de favela, Sílvio Alves Luz, foi despedido 'da empresa Vita Gold e não recebeu nada
veneno no pátio sem usar

equipamento de proteção. Fiquei
encostado quase dois meses.

Poucos dias depois' de voltar ao

trabalho fui dispensado e não

recebi nada, só assinei alguns
papéis", conta. De acordo com o

advogado Fábio Roberto de
Oliveira, que está movendo ação
contra a empresa, além de. Sílvio
Luz, cerca de 15 funcionários
também foram demitidos e não

receberam nenhum dos direitos
trabalhistas. "Estamos entrando
com urna ação contra a empresa
este. semana", informou Oliveira.

Aciag comemora 27 anos de
. fundação e trabalho associativo

<'

GUARAMIRIM - A Aciag
(Associação Comercial, Industrial,
e' Agrícola de Guaramirim)
completou esse mês, 27 anos de

atuação. A entidade foi fundada
em 5 de julho de 1978 e teve como

seu primeiro presidente o

empresano Francisco José
Doubrawa. Atualmente é presidida
pelo empresárioOrlandoSatler.

Como parte das comemorações
de aniversário, na última segunda
feira mais de 200 pessoas
participaram do 11º Encontro de
Lideranças Empresariais no

auditório da Aciag. O evento,
alusivo aos 27 anos da entidade,
contou com palestra do presidente
da Faciap (Federação das

AssociaçõesComerciais, Industriais
e Agropecuárias' do Paraná),
Jefferson Nogaroli, que abordou o
tema "Os desafios para enfrentar as

mudanças e o desenvolvimento
regional". Na ocasião, o prefeito
Mário Sérgio Peixer, fez a entrega
do troféu "Empresa Pioneira na

Luta Contra o Tabagismo" para a

empresa guaramirense Lunender.O
encerramento do encontro de

líderes empresariais aconteceu com
um coquetel de confraternização
entre os presentes.

A Associação Comercial,
Industrial eAgrícola deGuararcinm
tem hoje 370 associados e seis

núcleos setoriais constituídos:
Núcleo dos Produtores de Palmeira
Real, dos Produtores de Conserva,
dos Mineradores de Areia, das

Empresas de Contabilidade, dos

Jovens Empresários e da Mulher

Empresária - o primeiro a ser'
constituído, em 1997, e que hoje
conta com cerca de 30 integrantes.
A função desses grupos empresariais
é trabalhar o associativismo e a

cadeia produtiva em seus

respectivos setores de atuação.
Na opinião do presidente da

Aciag, Orlando Satler, nos dias
atuais o associativismo é muito

importante para o desenvolvimento
empresarial. "Somente através do
associativismo torna-se possível a
conquista de vitórias nos âmbitos
regional, estadual e federal. A visão

associativista deverá ser sempre o

que de melhor uma gestão deve
deixar para as futuras".

CASAS POPULARES

A assistente social da Secretaria de Saúde e Bem-estar Social, Francinlll
Espezim, garantiu que ainda este ano serão-construídas casas popular� I

para famílias de baixa renda ou que não possuem renda. A prefeitura,
tem terreno destinado para este fim, no bairro Caixa D'água."Temoslo
famílias inscritas para receber as casas, incluindo as que vivem nes�
loteamento irregular.A família Alves é uma das primeiras da lista;garantil '

Segundo ela, uma parceria que está sendo firmada entre a prefeitura I
(

a Caixa Econômica Federal vai possibilitar a construção das casas,Jáo
secretário do Planejamento, Valéria Verbinen, disse que a prefeitura em
desenvolvendo projetos para a construção das casas e para a infr"
estrutura do local, mas que a liberação dos recursos "depende mais�!
Caixa Econômica do que da prefeitura': Segundo ele "a intenção'!
construir as moradias ainda este ano. O secretário também informou, I

que a prefeitura está movendo uma ação contra o dono do loteamento,

Morador de Jaraguá do Sul
foi .seqüestmdo em Camboriú

DA REDAÇÃO - [éferson da
Silva de 29 anos sofreu assalto

seguido de seqüestro ontem na

práia de'Balneário Camboriú. O
seqüestrador, Elias Candido de 20
anos estava em liberdade
condicional desde o dia 3' de

junho.
O criminoso utilizou urna

arma de brinquedo e um carro

Renault Senic na operação. Elias
Candido colocou a vítima no

porta malas do carro e seguiu em
direção a Florianópolis.
Chegando no Morro do� Cavalos
na BR 101, o criminoso fez a

vítima tirar a roupa e entrar no

matagal. A polícia recebeu a

informação do seqüestro e estava

atrás de Elias.

Quando o seqüestrador
voltava em direção a

Florianópolis, a polícia iniciou a

perseguição.
Elias saiu do carro e tentou

fugir entrando numa casa, mas

os policias conseguiram fazer a

captura. As informações são do
chefe do Centro de Informações
Operacionais, João BatistaMatta.

Golpe da Cartela Premiaru
On�em mais um senhorm

vítima do golpe da cartell
premiada em J araguá do SuLo.
assaltantes garantiram ao se

que tinham uma cartel
premiada da loteria e cobrar311
R$ 8.500 para entregar. Avítirol
combinou de se encontrarei
frente a Caixa Econômia
Federal com os bandidos, O

senhor que não quis set

identificado tinha R$ 3 milef�
ao banco retirar o resto dI

Sul foi seqüestrado em

Balneárlo Carnboriú. O

seqüestrador foi preso
depois que largou a vítima
naBR101.

• Mais um senhor foi

ludibriado com o conto da,
cartela premiada em JaragU!
do Sul. A vítima entregoU RI

8.500 aos bandidos.

Você escolhe, nós transportamos.
----�-�----�-� --- �,.........",.

1�[·ltj4 �
Cl'RGOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Te•. : (47) 371.0363
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GIARDINI LENZI

PANORAMA

Reforma foi superfaturada,
acusa integrante da APP

Empresa cobrou�.
dRS 4 mil de mão- e-

obra por dois dias

de trabalho

]ARAGUÁ DO SUL - A r�forma
na Escola EstadualGiardml Lenzi,
realizada no período de 2 a 28 de

março deste ano, foi superta-
ada afirma o integrante da

tur ,

APP (Associação de Pais e Profes-

sores) e pai de dois�lunos da escola,
elírio Uller, que procurou o

Correio do Povo esta semana para
fazer a denúncia. Segundo ele, o

valor de R$ 7.965 cobrados pela
empreiteira Lemke não

corresponde ao trabalho realizado.-

De acordo com ele, deveriam
ter sido colocadas 830 tenhas

novas. "No lugar delas, foram

colocadas 180 telhas velhas"

afirma Uller, que. também

questiona o custo damão de obra,
que ficou em R$ 4 mil, quando o

valor estimado seria de, no

máximo, R$ 200 conforme

pesquisa realizada. "Resolvi

procurar o jornal porque desde o

mês abril tenho tentado falar sobre,
o assunto com a Secretaria de
Desenvolvimento Regional .sem

obter nenhuma resposta",
argumenta Uller, que mora no

Bairro e já foi aluno da escola.
Uller afirma que foram

realizadas várias reuniões para tratar
do assunto, mas, em nenhuma

,
delas foram respondidos os

questionamentos, entre eles, o fato
de, mesmo depois da obra ter sido
considerada concluída, a emprei
teira retornou à escola paramexer
em' telh�dos e novos reparos no

telhado da pré-escola E quem é o

responsável pela execução e

fiscalização das reformas. "Afinal,
o governo só paga"? perguntaUller,
que se diz indignado com o que
aconteceu e com a falta de

,- envolvimento da' SDR, que "tem
escapado de responder as nossas

perguntas".
- O secretário- adjunto da SDR,
Nilson Bylaardt, disse ontem que
o problema de Uller é político e

afirma que a reforma está dentro
da lei, tendo sido licitada conforme
o procedimento exigido. IDe
acordo com Bylaardt, a empreiteira
de Mão de Obra Lemke Ltda foi
contratada para fazer a revisão

parcial da cobertura. O termo de
recebimento definitivo da obra foi
assinado pela diretora da escola,
pela gerente de Educação e pela
secretária 'da SDR, Niura
Demarchi dos Santos, em 30 de

RAPHAEL GÜNTHER

CORREIO ECONÔMICO

A produção industrial brasileira cresceu em 13 das 14 regiões
pesquisadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
em maio na comparação com igual mês do ano passado.A exceção
ficou por conta do Rio Grande do Sul, que registrou o quinto resultado
negativo consecutivo. Em maio, o Estado apurou queda de 2,4%. No
acumulado do ano, todas as regiões, com exceção do Rio Grande do
Sul, mostraram crescimento. Os setores mais afetados são máquinas
e equipamentos e produtos químicos. Santa Catarina apresentou
alta de 3,5%.0 perfil dos locais que aceleraram o ritmo de
crescimento neste período está relacionado a exportações ou à

. produção de bens de consumo duráveis.A indústria paulista acumula
taxa de expansão de 5,8% no ano com destaque para a indústria
farmacêutica (26,1%), para máquinas e equipamentos (12,7%) e
para edição e impressão (17%).

Indústria de SC em alta

Desenvolvimento
Amanhã acontece um debate
entre os prefeitos da região do
Vale do Itapocu com o

objetivo de discutir políticas
de desenvolvimento urbano
no auditório do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul

(Unerj).O evento converge
interesses da microrregião e

busca de forma democrática

promover reflexões sobre a

Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano.

Desenvolvimento II
Além do prefeito Moacir

Bertoldi, de Jaraguá do Sul; e
do prefeito de Barra Velha e

presidente da Amvali, Valter
Marino Zimmermann, participa
do evento Leonardo Pessina,

\

do Fórum Nacional da
Reforma Urbana, que realizará
a palestra de abertura e

abordará a campanha nacional

sobre planos diretores
partlcipativos.

'

Desenvolvimento III

I

I
I
I
I
i
I

No final do evento serão eleitos, i
delegados, dos diferentes i
segmentos sociais, para I
representar a microrregião do I

Vale do Itapocu e participar dos I
debates da conferência I

estadual. A eleição dos !
delegados seguirá critérios de I'quantidade e proporciona-

I
lidade pré-definidos. I

Crescimento I
•

dos- últimos seis anos. No ano I
passado, o país recebeu 3% 'I
de todo o investimento Iestrangeiro direto do mundo, I

melhor resultado desde 1998,

A participação do Brasil no
recebimento de recursos

externos em 2004 foi a maior

Segundo denúncia as telh�s velhas foram trocadas por outras velhas

maio de 2005. O valor licitado foi De acordo com levantamento
de R$ 7.965.00. No contrato de feito pelo Correio dó Povo, uma
obras e serviços fornecido pela telha comum custa R$ 0,37 a

'SDRnãoconstao tipo de trabalho unidade e 180 telhas conhecidas
a ser feito, consta apenas "revisão como "portuguesas", arredou-
parcial da cobertura". Qd�ad�a�s,�c�u�st�am�R�$�7.!_7�,0�0�._ _:___:___j�����������������������-----------------------------�---- -

I,

quando o índice foi de 4,7%.
Isso equivale à participação de
todo o continente africano,
que recebeu 3,3% dos
recursos, e ao triplo da

participação japonesa, de
1,1%.

Neste sábado, dia 16, a Comercial Kikar Auto,
Center prornovemals uma edição do Pit Stop .

.

O evento consiste numa inspeção veicular
completa e gratuita. onde serão verlncaces
vários itens d,oS VQ(çulos. como
'amortecedore5:� freios, escapa·
suspensão; Funoionários do posto Mime
estarão encarregados de fazer o teste da
qualidade do combustível.
Foram convidados para participar do evento
um técnico da Cofap, um técnico da Wiest
escapamentos e um técnico da Ate Freios
(distribuidora de freios originais). Uma
máquina exclusiva da Cofap para testar
amortecedores e equipamentos da ATE para
verificação dos freios estarão à disposição dos
motoristas. Durante o evento haverá
distribuição de quentão, pinhão e pipoca. As_
crianças também foram lembradas e para elas
a Kikar vai instalar uma piscina de bolinhas e-

um pula-pula.
,

Os participantes concorrem a uma diária no
,

Hotel Vale das Pedras, com direito a

acompanhante. Será sorteado ainda um

cachorrinho IICofap", além de outros brindes.
O Pít Stop será realizado no Posto Mime da
rua Epitácio Pessoa, próximo ao Kohlbach, das
8h30 Às 17h30.

Governo investe
,

RS 25milhões em segurança.

Nos últimos dois anos e meio, foram investidos mais de R$ 25 milhões
,

,

�

na área da segurança no Estado. Foram contratados 700 novos

policiais e adquiridas 350 novas viaturas. No sistema prisional,
3 mil vagas foram abertas, o Complexo Penitenciário de São Pedro
de Alcântara foi concluído e a Penitenciária Industrial de loinville foi
construída. Mais obras e ações do Governo de Santa Catarina na área
da segurança. Mais um resultado da Descentralização.

/

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

I
.

.;
.

,
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Os empresários e políticos da cidade não resistiram e também
foram matar a curiosidade e conhecer um pouco sobre os

planetas e o sistema solar. A atividade faz parte do Projeto
"Astronomia na Praça': A iniciativa é da Fundação Cultural. Um
telescópio ficou dois dias a disposição da comunidade que pode
conferir de perto a lua. A prefeitura deve buscar recursos para
montar um observatório em Jaraguá do Sul.

Mais de 10 mil pessoas estiveram no Parque Municipal de
Eventos de Jaraquã do Sul para conferir o festival Alternativo de

Música, promovido; pela' Escola de Música 'Bicho Grilo.

.Partlciparam.do eventG,:;33bandas de Corupá, Jaraguá do Sul.
Schroeder e Guararnírim. Este ano, ofestival foi ampliado e pela
primeira vez.deaíeoa >2-dias:para apres.'@i'it:a�cã@,dassbatidas que
não fizeram feio e empolgaram o público.

MPREGOS
o Sine de Jarag.uá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 577,
Centro. Telefones 370-7896 ou 370-7360.

'

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

EmP'E�_'

LAZER

Confraternização e exercício' I
movimentam jogos da 3a idad
MARCIA BENTO

... Idosos contam que
a atividade' ajuda a

fazer amigos e faz
bem à saúde

}ARAGUÁ DO SUL - Começou
ontem na Arweg a competição
de bolão dos "Jogos Interativos da
3a Idade". Os· jogos são

promovidos por dois funcionários
do Centro de Convivência e

reúne cerca de 30 grupos da
\

terceira idade, mobilizando cerca
de 800 atletas. Além do

campeonato de bolão os

órganizadores planejam também

jogos de canastr a, dominó,
"Doppel Kopf" (jogo de cartas

típico da cultura alemã onde os

participantes batem na mesa) e

também campeonato de truco.
Entre os atletas envolvidos no

campeonato de bolão um foi

destaque. O aposentado Lauro

Baumgartel, 61 anos, atingiu a

pontuação máxima: 108 pontos.
Ele fez três straikes. Baumgartel
atribui a grande conquista à

surte: "Nesse-jogo cada um faz à
ffêú esforço e 'ninguém pode
prejudicar ninguém. Só a sorte

pode ajudar" , disse.
O campeonato de bocha é'

levado tão a sério que os idosos

ganharam até a ajuda de um

treinador. Lauro Vegini,32 anos,

joga bolão há 35 anos. 'A maior

dificuldade hoje é a força física",
disse ele. Cada bola pesa 9,5
quilos. ''As mulheres são melhores

alunos, já que obedecem mais e

estão dispostas a aprender. Os
homens são mais orgulhosos",

a sério pelos idosos que cheqararn a contratar um treinador para ajuo �I

analisou. O treinador também se
,

mostrou preocupado com a saúde
dos atletas. "Devemos vir aqui
pelo passatempo, pela diversão. \
Não posso forçar e comprometer
a saúde de um deles". Vegini
pratica esportes regularmente e

acredita que por isso não tem

problemas de saúde. "Antes eu só

fumava e trabalhava. Co�o
resultado ganhei três pontes de
safena e uma mamária. Agora

faço exercícios todos os dias e' -

sinto nada, nem dor nas Costl

comparou. Não é só o treina
da turma que acredita ms

Gerold Meier, 73 anos, joga
desde Os 18 anos e acredita
estes eventos são ótimos para
novos amigos. "São duas co'

boas: conhecer pessoas e f· ei
exercícios. Se ficar na frente
TV o dia

doença".
----�--------------------------------------�------------------------------------�-----------------.u

� �� � �b

Pressão do chefe
o clima está difícil entre Adriane Galisteu e Silvio Santos. Ele
àté ameaçou colocar Celso Portiolli no lugar dela. Tudo
começou quando a loira se desentendeu com alguns
profissionais do SBT, o que desagradou o apresentador. Mas
isso foi apenas a gota d'água. Elejá não estava contente com

a audiência (média de seis pontos em maio e em junho) e

com o conteúdo do "Charme': Silvio determinou que Gallsteu
volte a fazer o programa ao vivo (às quartas e sextas ela
estava deixando tudo gravado) e que cumpra horários no 5BT.

Mandou também o "Charme" voltar à fórmula original, com'
mais games e menos atrações no palco.

,

Confusões de um astro
Uma companhia de financiamento especializada na aquisição
de bens acusou Michael Jackson de dever a ela US$ 48

milhões em honorários por resgatar para este os direitos de

publicação das canções dos Beatles. A Prescient Acquisition
Group Inc. disse em sua demanda, em Um tribunal em

Manhattan, que Jackson lhe contratou em novembro de 2004

para fazer assessoria financeira e assegurar o refinanciamento
de uma dívida de US$ 272 milhões junto ao Bank of America ..

O cantor está sendo acusado de violar o contrato.

Regalias de outro
O cantor Rick Martin fez um pedido inusitado à produção de
seus comerciais para a C&A. Segundo a colunista Mônica

Bergamo, do jornal Folha de 5.Paulo, o astro pop pediu 70

pares de sandálias com bandeirinhas do Brasil - nas cores,
branca, amarela, azul e preta - e oito escapulários. Martin não
informou o destino que daria às peças,

Flagra
A revista "Quem" desta semana vai mostrar um flagra que deu
em Daniella Cicarelli. Desta vez, não se trata de nenhum novo

namorado, mas sim da apresentadora e modelo embarcando

para Madri, onde mora o.ex-marido Ronaldo. Boatos de que
Daniella Cicarelli foi para a capital espanhola para pegar
objetos seus que ainda estão na casa do jogador já estão

circulando. Por outro lado, há a versão de que a apresentadora
apenas faria uma escala em Madri e que seu destino final
seria Lisboa, onde vai apresentar um festival de verão.

Sucesso nos EUA ,

A novela "Senhora do Destino" estreou nos Estados Unidos atravel'
do canal latino Telemundo, a segunda maior emissora hispânica
daquele país. Dublado em espanhol. o drama de Maria do (a�mo,
batizado lá fora como Senora dei Destino, está sendo transmltld01
às 10h da manhã. Mesmo assim, vem fazendo bastante sucesso,O I

horário incomum de exibição da trama brasileira, escrita por
,

Aguinaldo Silva e estrelada por Súsana Vieira, José Mayer e Jose.
Wilkeri tem uma explicação: apesar da grande audiência que teve I 1

novela O Clone (também brasileira), quando exibida pela· o'Telernundo no horário nobre, as produções brasileiras mudaram'
horário na emissora. Agora, elas passaram a ser exibidas na

" da�
programação matutina, apenas por uma questão de adaptaçao
Telemundo.

Vilão de,l'América"
Depois de ganhar a confiança de Mar], Alex se aproxima de '

Haydée e Glauco.O coiote conquista a amizade e a confiança da

família, que ainda faz de tudo para aproximá-lo de Raíssa já quee
se apresenta como um próspero empresário do ramo de

exportação. Triste pelo fim de seu romance com Tony, a jovem
acaba caindo ria lábia do cafajeste.Glauco e Laerte támbém

'd�acabam se iludindo com o bom papo do moço. Os d�is tê� a � Ide se associarem a ele num negócio de exportação de peixe,
para levantar a grana da sociedade, Alex pretende seqüestrar a dl
Raíssa. A intenção dele é tra�sp?rtar �rogas, éscondid�s dent��)
peixes. Glauco, Laerte e a 'proprta Man - que trabalhara com e l

, nem imaginam onde estão se metendo.
,

. d povo.(redacaoêjornakorre!o o
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DECISÃO NO OESTE LINHA DE FUNDOII------'
JULlMAR PIVATTO

o' Basquete feminino viaja hoje
�para a fase final do Estadual

I

Multado
A diretoria do Juventus esteve reunida ontem à tarde no clube

, para discutir alguns pontos, entre eles a punição, do zagueiro
Acássio, que não se reapresentou na segunda-feira. Segundo o

diretor de futebol, Alcir Pradi, o jogador foi multado, mas não

informou o valor da multa. O outro assunto foi a pré-temporada
da equipe, que acontece em Ilhota. O time viaja amanhã e' volta
na quinta-feira da semana que vem.

Enquanto isso, o meia-atacante Gringo foi escolhido o craque do
.Turno no Juventus. A eleição foi feita pelo site do tricolor, que
teve mais de 200 votos. Gringo ficou apenas dois votos a frente'
de Pereira (62x60). Os outros votados foram: Ney (36 votos),
Leandro (2S) e Renato Tilão (21).

CESAR JUNKES

últimas três edições, "Nosso time é

jovem, apenas três atletas estão na
idade de infanto-juvenil (16 anos),
as outras são mais novas", disse o

treinador,
No ano passado, o time ficou

com o segundo lugar, em 2003
ficou em terceiro e em 2002 mais
uma vez com o vice-campeonato.
Para o treinador, a boa campanha
traz o favoritismo, mas isso não
influencia na hora de jogar. "Nós
não tivemos um jogo fácil. O que

conquistamos até agora foi' por
empenho e determinação das

jogadoras-É uma grata surpresa

para nós chegarmos como

favoritos", disse Patrício.
Para o treinador, o jogo contra

Chapecó será uma espécie de final
antecipada, pois as duas são

consideradas favoritas ao título.
"Temos uma rivalidade com elas
há cinco anos", analisou. Patrício
disse que todos os anos o time vem

priorizando competições como a

Olesc e os Joguinhos Abertos, mas
este ano 'resolveram se concentrar

também no Estadual.
O destaque da equipe é a

armadora Roberta, que pode se

firmar como a cestinha da

competição. Ela forma um trio com

Marcella e Mavara que vem se

destacando �a criação das jog�das
da equipe. Além delas, o time

titular é formado pelas pivôs
Juliana e Francine.

-i
� Equipe embarca

10 horas pa ra

apecó em busca

título inédito;

Agradecimento
Ontem, recebemos duas
cartas de agradecimento na

redação do Correio do
Povo. Uma é da Ascan

(Associação Schroedense de

Canoagem) e a outra é da
Sociedade Hípica Jaraguá.
Ambas agradecem ao apoio
e divulgação dos eventos

que cada uma das entidades
organizou no primeiro fim
de semana de julho: a etapa
da Copa do Brasil de

Canoagem e a Etapa
Estadual do Hipismo. Fica o
registro.

Natação
As duas nadadoras

jaraguaenses que
estiveram no Campeonato
Interfederativo Júnior em

Anápolis (GO) voltaram
com bons resultados. Luana
Martins (categoria júnior 1
- 17 anos) ficou com o

bronze nos SOm livre e no

revezamento 4xSOm livre.
Já Marina Fructuozo (júnior
2 - 18/19 anos) ficou em

quarto no revezamento

4xSOm livre e quinto nos

100m livre e no
revezamentoAxSO medley.

: JARAGUÁ DO' S'l!.L - As

"eninas do basquete feminino

barcam hoje, às 10h, para

apecó, onde a partir de

anhã disputam a fase final do

�ampeonato Es�adual Infanto
uveni[. A equipe Faculdade

angada/FME estréia na fase

eCisiva, amanhã, às 19h30,
<intra aUnisul. Se perder, volta a

�gar no dia seguinte', mas se

�nhar, joga somente no sábado,
contra o time da casa. A decisão

será no domingo, às 11h, contra o
:ámpeão da outra chave, que é

JS fórmada' pelo Geração/
!na Florianópolis, Salesiano!Itajaí e

li\basmo/SãoMiguel do Oeste.
.I o time jaraguaense chega
c\Dmo um dos favoritos ao título, ao
ládo de Chapecó. São 11 vitórias e

tua derrota, campanha parecida
tom a do time do Oeste, que tem
õíto 'vitóttas e uma' derrota.

ru" Segundo o técnico Júlio Patrício, a
equipe vai em busca do título
inédito da competição, pois vem
batendo na trave (ou no aro) nas

,

.

Tênis nas escolas
A partir do segundo
semestres, estudantes do
ensino público de Santa

_

Catarina vão começar a

aprender a jogar tênis nas

aulas de 'Educação Física. O

lançamento será hoje de
manhã em Joinville, na
Escola Oswaldo Aranhà. yale
lembrar que em Jaraguá do
Sul a Escola Luis Gonzaga
Ayroso, no Jaraguá 84, já
inclui a modalidade na grade
curricular,

Elogios
O novo supervisor técnico
do Flamengo, Isaías Tinoco,
chegou fazendo média.
O,ntem elogiou o elenco do

rubro-negro, dizendo "que
é o melhor do Rio de
Janeiro': O dirigente
também não poupou
elogios aos antecessores na

diretorla. Escolher o melhor
elenco entre os- clubes do
Rio de Janeiro é quase que
irônico.

julimar@terra.com.brEquipe feminina espera conquistar o título inédito

Real Madri admite dificuldade iGustavo Kuerten assina um
manifesto em favor da Unicef

Juvenil da Malwee vence a

segunda partida em Cascavel
, ,

para negociar com o Santos
JOINVILLE - o tenis ta

brasileiro Gustavo Kuerten
assinou ontem, em [oinville, um
manifesto daUnicefem prol das
crianças e adolescentes ao

esporte. O documento faz parte

�'I' dme umda]codrdoF endtre o escritório
un la o un o das Nações

Unidas para a Infância e a ATP
,

(Associação dos Tenistas
Profissionais) .

Ex-número um do mundo,
lill Guga está em [otnville para

representar o Brasil na Copa
Davis, contra as Antilhas

oi Holandesas, de sexta-feira a
db '

mingo, no Cau Hansen, pela
segunda rodada do Grupo II.

, '

O brasileiro treinou 'pela1€1 ma h-n a com Flávio Saretta e

�ndré Sá. Depois da assinatura
domanifesto, ele treinou às 16h

- Com a equ' C HIa· 11 '
ipe, no au ansen.

ncampeão de Roland Garros e
com20' 1títu os na carreira, Gugatem tarnh '

1:-,

t
em troteus importantes

ora da quadra. O brasileiro já

��hou o Troféu Humanitário da
! P, por suas

gols de Willian, dois de André e

um de Ariel. A próxima partida
da Malwee será hoje, às 14h,
contra o Sesc/Santo Amaro de
Pernambuco.

Vieira disse que o time

encontroumais dificuldades do

que na estréia. No primeiro
tempo, Augusto foi expulso e o

time acabou tomando o gol.
Além desse problema, o goleiro
Dudu se machucou numa

dividida de bola, mas e s tá
,

confirmado para o jogo de hoje.
"O jogo foi difícil,
principalmente 'no começo. Eles
marcarammuito bem e a gente
teve dificuldades de criar", disse
o treinador;

No segundo tempo, o time

voltou melhor e conseguiu abrir
o placar. Para o jogo de hoje,
além de Augusto; o técnico não
poderá contar com Ariel, que
levou o terceiro amarelo (os
cartões acumulam desde a

primeira fase). Quem está

'pendurado no time é o ala
Willian.

declarou publicamente sua
ansiedade em vir omais rápido
possível".

NEGOCIAÇÃO - RobirrheÍ
não deve abrir mão-dos 40% que
detém sobre seus direitos
'federativos para ser, negociado
com o Real Madrid; (da Espanha]
Foi o que esclareceu o procurador

I

do jogador, Wagner Ribeiro, mi
manhã de ontem ao programa
Redação-SporTV, do canal por
assinatura..

,

O atacante do Santos disse n�
segunda-feira ao programa Papo de
Craque, da Rádio Transamérica�
que abriria mão do percentual a
que tem direito "sem problemas",
Os 60% restantes pertencem a<:>
time 'santista, quê, representado
pelo presidente Marcelo Teixeira,
reluta em negociá-lo. "Não é
verdade. É um direito que el�
adquiriu esse ano. O contrato
venceria em 2004, depois passou
para 2006 e então para 2008. Esses
40% é exatamente algo de que ele
não vai abrir mão", disse b

empre�ário.

DA REDAÇÃO - O vice

presidente e diretor esportivo do
RealMadrid, Emilio Butragueüo,
reconheceu que a novela
envolvendo a contratação do
atacante Robinho junto ao Santos

-, "não está indo como era esperado
pelo clube". A diretoria do time

espanhol fez umaproposta oficial
de US$ 25 milhões, mas não

conseguiu seduzir o presidente do
Santos, Marcelo- Teixeira, que
insiste em liberar seu astro apenas
mediante o pagamento da multa
de US$ 50 milhões.

"ElI! um processo de

negociação, é possível' chegar a

um acordo em questão de ,horas.
Não devemos nos precipitar, é

preciso esperar. Temos esperanças
de que tudo se resolverá em breve,
mas é um processo que não está
indo como esperávamos", disse. O
cartola usa a vontade de Robinho
em jogar no Real comoesperança
para a concretização do negócio.
"Ultimamente não falei com o

jogador, mas há um contato

contínuo com ele. Robinho

Instituto Guga Kuerten, foi
presiden te das Ações de
Caridade da entidade, além de
ter ganhado da Unesco por seu

, trabalho social.
Os ingressos para os jogos já

estão sendo vendidos na bilheteria
do Centreventos Cau Hansen. As
cadeiras inferiores custam R$ 150
e os boxes R$ 200. O horário de

atendimento é- das 10 às 18h. O

local dos jogos fica mi Avenida

José Vieira (Beira-rio), 315. Mais
informações podem ser obtidas

pelo telefone 422-6241.
'

O primeiro jogo será na sexta

feira, às 16h, e o segundo será na

seqüência, mas os sorteios dos
adversários acontecem amanhã,
às 10h. No sábado, às 13h,
acontece o jogo entre duplas e,

no domingo, mas dois jogos a

partir das llh. Se passar pelas
Antilhas Holandesas, o Brasil

pega o vencedor de Uruguai e
República Dominicana para
voltar ao grupo 1 da zona

americana, que equivale à

segunda divisão do tênismundial.

CASCAVEL!JARAGUÃ DO SUL
- A equipe juvenil da Malwee/
FME venceu ontem O' segundo
compromisso pela Taça Brasil de
Clubes Sub-20, em Cascavel.
(PR). O time do técnico'Renato
Vieira bateu a Elétrica Bom

Preço (MT) por 6x 1, com três
ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GÜNTHER
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·10/7·
Marcos' Paulo Rengel
Odair Francisco Bosse
Valmirna Nagel
Alida Victória Grubba

Rudge
Luis Amarante
'Ismael Volz
Clara Tecilla
Julieta Ambrosio Pedri
Fabio Schmidt
l.eonir Célia Demarchi
Maikon Rogério Veloso

Milda Huediger
Guinther Pasold
Jonathan Barcelos
Williari V. da Cunha
João Weiller

·11/7·

Cleornira Merine

Rohana Camila Pereira
Fernanda Steffens
Juliana Vegine
Fabiola Boz Eckert
Ervino F. Helmuth Ponath
Katia Marina Rathunde

Sergio Pasquali
Aristides Gonçalves
Malcon Gumz
Eliete Gt�,inkow
Deisiane Sei ler

·12/7·
Riolando Petry
l.lllane L. Da Silva
Diane Freiberger
Wagner Kneubuhler
Ingridt Marquardt
Prancisco Costa
Fritz Grum
Anne Grumm
Rafaela Hass
Marisa Aparecida Langa
Silvana Teresinha

, Dernarchl
Guilherme Augusto de
Souza
Ademar Konell
Alex Drews
Mateus Eduardo Wolf

Agostinho Prüss
Elisane Sevegnanni

·t'3/7·
Helena Simões

Marildo Juliano Q. Alves
Kátia Ramthum
Cássio Rodrigo da Silva

Andersen Ruysain
Janaina Sevegnani
Luiza Figueiredo Risso

Edgar Laube
Tatiane Paupitz
Marcos Hackbarth
Sidnei Nanes
Jordelino Rosa de Lima
Jean Carlps Kuester
Clécio Gonçalves
Gustavo Tirone
Luciana Raduenz
Alexandra Caye
Giane Juntan
Alfredo Oesterich
Eloi Mathias
Anderson S. Ribeiro

QUARTA-FEIRA, 13 de julho de 2005

Os amigos e familiares, parabenizam o casal,
Clovls e Franciane pelo seu noivado. Ela,
neste dia, também festeja seu aniversário.
Feliciades!

Silvia Andreatta, Antonio Carlos
Bianchi e Micheli Fagundes -

"Chefinho" aproveite as ferias!!!
-

Aniversaria nesse sábado, dia 16, Maximiliano
Rebelatto. Os pais, Gilmar e Elizete, e a irmã Milene
mandam os-parabéns

Familiares e amigos
parabenizam Camila de

Lima pelo título de
Rainha da Sociedade

Amizade

! ·14/7·
i Maiara Utpadel
i Rosiléia Krawuski

: Delirio A. Schwartz
i Renato Cesar Dias
,

: Victor Viergutz
: Herbert Stortz
: Rosimeri Karsten

Ilzell. Garcia
i Ivete Sater Correa Gehrke

i Rosangela Kreutzfeldt

i Maria Terezinha Alves Kanis

I Anderson Roberto Todt

I Claudete Bussolaro

I Andriele Rutsâtz

I Artur Siebert
i Silvio Leithold
i .Franclele 'Sardaqne
I Eduarda Gonçalves
I Maurício dos Anjos
i Rogério L. de Souza

I
i .15/7. ,

I Anegreth Hllle
. Erna Güther Emmendoerfer

I Marcilio Maas

I Halihina C. Franzner

I Caio Augusto Schmitz

1;";,,,,'
! Guilherme D. Garcia

I Valéria J. Feiberqer Veiga
i Maria Correa

,; i Cristiano Chaves
I Karolyne M. De Souza

I Paulo César Cale
I Rosalia Grutzmacher Corréla
! Eduardo Cardoso
I ....
I Hildegard Bahr.

I
I ·16/7·
i ",'

I Adelino Damasco de Jesus

I Flavio Roters

I José Amilton 'Pereira
I Gisela F. Siebert
I Carmo Henhlg
I Marilene Doster de, Freitas

ITália
lvanlr Fischer.

, on .Seiler..
••••�.h •••• �'" •• � ••• �.� .. ..::..:_._:._.__ •__

• _._

Comemora idade nova nessa
,

quinta-feira dia 14, Rosilea
Krawulski. Parabéns dos seus

familiares

I

Completa idade nova nessa sexta-

feira, dia 15, Danielle Janice Kreiss.
Seus familiares desejam felicidade�

Casaram no dia

2, Vania Lucia

Bosse, filha de
Alfredo e

Adelourdes, e

Jandir Antonio
Wiimsen

Junior, filho de
Jandir e Marisa.
A cerimônia foi

realizada no

Seminário

Sagrado Coração
de Jesus .ern.

Corupá e a

recepção na

Sociedade Hansa
Humbolt

,
Anderson P. Schulze

. aniversaria dia 17,"0
valor das coisas não

; está no tempo que elal
duram, mas na

intensidade com que
acontecem. Por isso
existem momentos
inesquecíveis, coisas
inexplicáveis e pessoal
incomparáveis':
Felicidades, Dani

FESTA JULlNA
Acontece nesse sábado dia 16, Grandiosa Festa Julina, na Escola
Ricieri Marcatto, no Rio Cerro I. Haverá pinhão, quentão, pipoca,
espetinho, churrasco e completo serviço de bar e cozinha.

FEIJOADA
A Apae deGuaramirim promove nesse sábado dia 16, grandio�
Feijoada, no salão Paroquial da Igreja Católica, a partirdaas llh30.
Se quiser pode buscar para levar pra casa, não esquecer do
recepiente.

MACARRONADA
Nesse sábado, acontece o Sábado da Solidariedade, no Shopping
Center Breithaupt - G3, a partir das 11 h30, onde será servida
uma deliciosa macarronada. Valor RS 10,00.

UNIÃO
No dia 16, o casal, Joanez e Luiz Zellner Neto comemoraml!
anos de casados. Feleicidades!

SÃO'JOÃO
No sábado dia 16, Grandiosa Festa de São João, a partir dai
19h, na Sociedade Húngara, em Garibaldi( antiga Escola
Freimundo Keiser). Não percam com pinhão, quentão.,

',SOPAS
Todasas quintas-feiras.na AABB,venha saborear deliciosassopal

""i,' ria Noite das 'SOpas, a partir das 19h30 mino "'.
','J

':,_
•

Aniversáriou dia 12, Alex
Dr,ew$ quem lhe deseja
felicidades é a esposa Regina,
seus Filhos e noras

Aniversariou dia 12, Ademar Konell.
Felicidades em especial da esposa; Waltraud,
dos filhos, Cristiane, Charlene e Clécio, do
genro, Cláudio, e dos netos, Fernando,
Eduardo, Francini e Sara

RESTAURANTE
:0, Restaurante Krüger Hauss, (antiga Recreativa Dalmar),
atendendo aos sábados e domingos. Aceitando reservas para
batizados, comunhões e casamentos. Informações: 371-1991.

Jaraguá do S�I .: Rua Emílio C. Jourdan
,

SALA FILME/HORÁRIO

Gerra dos Mundos
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

_Gerra dos Mundos
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30

Madagascar
15:00 - 16:45 - 18:30 - 20:15

............................., , , ,
".".

'iIJ
LOCAL: COMBAT· Walter Marquad�:lllL�!ln!JePSYCHEDELlCcru Jaragu" do ser- 47 26
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, .' INGRESSO ANTECIPADOS: R� .#lUIliO,CACTI.IS I.l\!E I bal••�amblll'ill (os valores de ingressOS .�te<�1AMOR!: PER / lIal. Ilamllllrlll poclem sofrer'alteração sem .vlS�No,k
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POSTO MIME (WALTER H,ARQHAVill
CLARO (SHOPPING BREIT �

•
COlCCI (REINOLDO

B·VlSION UVE / hVJJnO
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




