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FASHION WEEK

Modelo de Jaraguá faz sucesso
no maior evento de moda do país
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AMANHÃ: • Domingo
nublado com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia

COPA DAVIS

POLíTICA NEGÓCIOS

Programa" vai beneficiar

estudantes de baixa renda
Jaraguá recebe empresários
interessados em. exportar
Cerca de 600 empresários estão sendo esperados pelos organi
zadores do 3° Encontro de Negócios Internacionais, que acon

tece de segunda a quarta-feira naUnerj e Acijs. '- PÁGINA 4

t

A partir de agora, os alunos de baixa renda domunicípio que
fazem faculdade vão receber auxílio-financeiro da
Prefeitura": O projeto' do prefeito Moacir Bertoldí foi
aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores na

q)lihta-feira e pode a�ender" até 333 alunos. E o recesso

parlamentar começou ontem. No início do ano foi aprovado
o projeto de autoria de todos os vereadores, que reduziu o

recesso de 90 para 45 dias.Agora, o recesso acontece sempre
de 15 a 31 de julho e de 10 a 30 de janeiro. _ PÁGINA 3

LAZER

Passeio ciclístico é uma das

atividades do final de semana
_ PAGINA4

e
CROMOART
COMUNICAÇÃO

__.__

Tel, 47 370 791 9 1 370 OS16
E-mail cromoarte@terra com brwww.studiofm.com.br

Guga vence em Joinville e de�xa ,

o Brasil em vantagem de 2xO

Com a vitória de Gustavo Kuerten (foto) por 3 sets a O
sobre Alexander Blom, o Brasil abriu 2xO sobre as

Antilhas Holandesas no confronto da Copa Davis. As

parciais dojogo foram 6x 1, 6x3 e 6x2.

Já RicardoMello teve mais facilidade na primeira partida e

venceu por 3 sets a O com um triplo 6xO, que é conhecido
como "triciclo". O Brasil volta a jogar às 16h de hoje. Se
André Sá e Flávio Saretta vencerem o jogo de duplas, a
Seleção estará classificada para a próxima fase. - PAGINAS

HABITAÇÃO

Em Jaraguá do Sul, 42 casas

correm risco de desabamento

De acordo com o secretário executivo do Comdec, Carlos
Alberto Dias, das 42 casas, cinco têm grande risco de
desabar e, por isso, as famílias foram transferidas para
moradias' doadas pela prefeitura. O município busca
recursos para construção de novas casas.
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Na berlinda
I

jl Apesar de muito bem-

1 inda, a tardia sinceridade do

*ual presidente nacional do

r Tarso Genro, em relação à

legenda não conseguirá, no
1 '

"

curto prazo, remover a decep-
4ão popular. As suspeitas de

i�regularidades que .pesam
�obre o partido do presidente
!lula mancharam a imagem
Jtica oferecida por 25 anos.
, ,

JÉi'iÍ>.bora os contornos não se

apresentem nítidos, não há
camo negar que é cada vez

�is complicada a situação de

djtigentes petistas envolvidos
......,j, " l� " Ano suposto mensa ao .

tentativa de promover refor
mÍàs estruturais no partido tem

{ermo objetivo atenuar o espan
to_ da população e resgatar a

t�Sjet6ria do PT.
-

Ao ser questionado sobre a
c:JJ

�;�?ação atual do partido,
Qsnro'reconheceu o "compor
t,ªlJlento arrogante" do PT por
ter' tentado ser "monopolista da
verdade". Tomado pelo senti-

OPINIÃO

Kafka e Satchrno
menta de autocrítica, foi mais
além e disse que o PT "dilapi
dou o capital moral perante a

sociedade". A constatação é
tão verdadeira quanto à
existência de um esquema de

compra de apoio de parlamen
tares. Aos poucos, as relações
promíscuas vão sendo revela- '

das com dócumentos e nos

discursos em defesa da ética e

da transparência. Sabe que o

.partido é muito mais do que
meia dúzia de dirigentes que

possam estar envolvidos nas,

maracutaias. Mas apenas

palavrórios não bastam. Tam
bém não tem efeito nenhum na

população a mea culpa feita

publicamente. Ao identificar os

a existência de esquemas
fraudulentos incrustados nos

palácios governamentais. O
que a população quer e tem o

direito de saber é se integran
tes do PT rasgaram os discursos
éticos e moralizadores e se

lambuzaram com as benesses
do poder. Se se confirmar, não
haverá nenhum gesto ou ação
que reverta o sentimento de

traição.
A hora é agora. O

patrimônio ético do PT está
em jogo e o futuro do país nas

mãos dos parlamentares. Ou se

aproveita a ocasião para

"passar o Brasil a limpo",
iniciando um novo e promissor
tempo ou isso aqui, Se

transformará numa terra sem-
,

'

lei, onde o vale-tudo será

lícito. Estarrecida, a sociedade

aguarda com esperanças de
um desfecho favorável -ao país.
Está cansada de discursos,
promessas e de Madalenas
arrependidas.

Diante do ar carregado que

hoje emana da cena' política
brasileira, só mesmo a arte para
rios dar um alívio, como um

bálsamo ou um lenitivo a

amenizar nossas perplexidades.
Mas labora em equívoco quem
a toma apenas como fuga, pois

"

é ela que, muitas vezes, se encarrega de nos
desvendar o que estáencoberto pela poeira do tempo,
obscurecido pela falta de luz ou turvo pelo excesso

'

de agitação.Num 3 de julho como ocorrerá domingo,
há exatos 122 anos, nascia Franz Kafka, autor de obras.
primas como ''AMetamorfose" e "O'Processo", livros
que descrevem a triste condição do ser humano
moderno, dando 'Voz ao indivíduo anônimo que
caminha oprimido pelas ruas das grandes metrópoles
contemporâneas e contornos quase palpáveis à
ansiedade de um homem soterrado por um mundo
indiferente, incompreensível e hostil.
A narrativa kafkiana revela a opressão burocrática

das instituições e a fragilidade do homem comum frente
aos problemas cotidianos. Em "O Processo", por
exemplo, o personagem Josef K. é' sistemaÚcamente
acusado de algo que nem sabe o que é, e, como um

Sísífo, luta para desenredar-se de uma trama insolúvel
e inescapável: A certa altura, ele se depara com um

homem, diante de uma sepultura, escrevendo seu nome

numa lápide. Sem maiores explicações, o homem lhe

comunica sua morte, e Josef K. sente-se obrigado a

deitar-se na sepultura. Como quase ocorreu com meu

amigo e companheiro Ibsen pinheiro, que teve sua

brilhante carreira interrompida por acusações e

denúncias que, dez anos depois, mostraram-se levianas
e comprovadamente inverídicas.

O que nos sugere, em momentos de incerteza,
doses iguais de firmeza e cautela. Em "A

Metamorfose", o personagem Gregor Samsa se toma

um inseto insignificante frente à realidade urbana

avassaladora, burocrática e tão cheia de gigantismcs
Como seu maior desejo era custear os estudos de sua

irmã, Grete, no con�ervatório de música, O ápice
dramático da narrativa se dá quando� Samsa, já
metamorfoseado em inseto, a escuta tocando violino:
e se pergunta: "Serei eu um inseto, já que a música:

ainda me comove tanto?". Foi seu último laivo de'
humanidade.O que nos sugere, em momentos de

inquietação, doses iguais de rigor e hu�anidade. Mas,
'd " "ecomo para comprovar que nem so e processos

"metamorfoses" vive o mundo, .segunda, 4 de julho,
junto com o Independence Day norte-americano,
comemora-se os 104 anos do nascimento de um dos seUS

filhos mais ilustres, omaior gênio do jazz, ou, quem sabe,
da mús,ica universal - Louis Daniel Armstrong, o

"Satchmo", que imortalizou a obra-prima - "What a

WonderfulWorld". Para desanuviar o tenso ambiente que
nos oprime e entristece, traduzo parte da letra, tão cheia

de alegria, esperança e bons presságios: "Eu vejo árvores

verdes e rosas vermelhas também f Eu as vejo florescer,

pra mim e pra você. E penso comigo: 'que mundo
maravilhoso'. Eu vejo céus-azuis e nuvens brancas 10 dia

brilhantee abençoado, e a noite escura e sagrada. E penso
comigo: que mundo maravilhoso'. As cores do arco'íris,
tão belas lá no céu fEstão tambénítlos rostos das pessoas
indo e vindo. Eu vejo amigos dando as mãos, dizendo:
'Como vai �ocê?'. Eles na verdade estão dizendo: 'Eure
amo'. Eu ouço bebês chorando e os vejo crescer fEles vão

aprender bem mais do que jamais saberei. E pensa
comigo: 'que mundo maravilhoso!'"

O governador Luiz Henrique da Silveira es,creve aos
Isábados nesta coluna

'.,. Aos poucos, as relações promíscuas vão
sendo reveladas com documentos e nos

depoimentos na CPI ou na Polícia Federal

depoimentos na CPI ou na

Polícia Federal. Ainda que

algumas sessões da comissão

estejam mais para espetáculo
circense do que para

investigações.
Genro tem pela frente o

desafio de promover as refor
mas internas - imprescindíveis
para a sobrevivência do PT - e

de conseguir que os petistas
transformem em prática os

problemas na relação do PT e

governo, "velada ao partido e

intransparente para a socie

dade", não consegue alterar a

frustração de milhões.
Não obstante, partido e

governo são coisas distintas,
muito embora haja uma

relação íntima entre eles.
Todavia, sabe-se que desde

sempre existiu a .superposição
de atribuições, o que, explica

FRASES
�jB

"

-, -

.
,

oi:'As 'pessoas me perguntam que milagre é esse da multiplicação de obras, aí eu respondo que
=não existe milagre, e sim o uso dos recursos com uniformidade. Agora são 30 governos
r�v -
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• Governador Luiz Henrique da Silveira, ao assinar convênios na última quinta-feira, em Pornerode
err
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florianópolis - O Besc apaga as velinhas

dos 43 anos na próxima quinta-feira com

muitas corsas a comemorar. Em especial,
� recuperação da instituição financeira

�ue é um símbolo de Santa Catarina e

1:10 povo catarinense e o afastamento

�efinitivo do "fantasma" da privatização
rue vinha- assombrando o banco desde

�ua federalização na administração de

Esperidião Amin. Com relação à

h:�cuperação da saúde financeira, os
��i.Jmeros apresentados pelo presidente
iE'ürídes Mescolotto sãoincontestes: foi

�Ie q,uem
teve a obrigação de anunciar

jt!m 2003, logo que assumiu, um prejuízo
-Iestrondoso de RS 1,2 bilhão no exercício

12002. Um número assustador, que fazia
!todas as apostas se concentrarem na

para a imediata privatização, con-
r "

trarlando as promessas de campanha de

-Iliula e Luiz Henrique. Pois em 2003 o

l�sC já apresentou um balanço positivo
IcI� RS 25,3 milhões e em 2004 este

i�umero evoluiu 30,71 %, com um lucro
!cfé RS 33,1 milhões. E agora no primeiro
!t(imestre de 2005,mais uma boa notícia:

Ilucro de RS 11,6 milhões.
!

•

Nós confiamos
Se o prejuízo de RS 1,2 bilhão anunciado por
Mescolotlo logo depois da posse, em 14 de
fevereiro de 2003, era um indício
extremamente pessimista com relação ao

futuro do Besc, o próprio presidente
conseguiu encontrar no balanço um outro

número que lhe dava a certeza de que

chegaria à situação atual: RS 1,2 bilhão

permaneciam depositados na caderneta de

poupança, Besc, ou seja, apesar de todo o

temor da privatização, o povo catarinense

continuava a confiar na sua instituição
financeira,

Força do povo
Também na época da posse de Mescolotto
houve a manutenção de depósitos à vista e

grandes empresas do Estado resolveram
manter suas operações com o Besc, mesmo às

vezes contrariando o parecer de analistas,

Agricultores, funcionários públicos e

trabalhadores em geral andam com o cartão e

com o talão de cheques do Besc no bolso e
-

mostram que a confiança do povo catarinense
é mais forte do que a tentativa que houve de
abalar a instituição - principalmente pela
péssima administração.

Besc, recuperação às

vésperas dos 43 anos

Festa peloEstado
o Besc começa a festa dos 43 anos nesta

segunda em Chapecó, com a inauguração do

primeiro dos novos quatro ambientes de auto
atendimento com máquinas novas e

. -

modernas, as primeiras de um grande projeto
de informatização que vai revolucionar o '

atendimento aos clientes, com rapidez e

eficiência. Na terça-feira é a vez de Criciúma,
na quarta Horlanópolís e também Joínville,
numa festa pouco antes da abertura do 230
Festival de Dança. E na quinta, dia do
aniversário, São José (Campinas) e à noite o

jantar comemorativo.

Chi.odini na Studio
o vice-presidente da Acijs e sócio-diretor da
rede de Postos Mime, Paulo César Chiodini

(foto), é o entrevistado deste sábado no

programa Studio Atualidades Entrevistas, sete
e mela"da manhã, com Albino Flores e

Fabina Machado, na Studio FM (99;1). Ele
vai falar sobre a qualidade e o preço dos .

combustíveis, o ajuste que proíbe venda de
bebidas alcoólicas

(em determina
'CIos horários) nas'
lojas de conve

niências, ativida
des na Acijs, além
de questões
relacionadas com

a economia e

política local e
nacional.

Para a História
Para efeito de registro: o aniversário do

Besc é comemorado em 21 de julho
porque nessa data, em 1962, foi

inauquradaa primeira agência do então

Banco de Desenvolvimento do Estado.
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... Candidatos
Está quase fechado o acordo entre os

partido que integram a aliança "Viva

Jaraguá" para o lançamento das'
candidaturas da vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PTB) para deputado
federal e do presidente da Câmara,
Ronaldo Raulino (PL), para deputado
estadual no ano que vem.

A dobradinha ainda está sendo tratada
como possibilidade, apesardo apoio da
maioria dos líderes dos partidos.
Oficialmente, ninguém admite, quanto
muito dizem que é possível, mas que
não tem nada certo.

... Novidades
o projeto de lei que cria a Guardà Municipal
em Jaraguá do Sul já está pronto,
aguardando apenas"alguns detalhes"para
ser enviado à Câmara de Vereadores. Se

aprovado, a administração abrirá concurso
público para contratar, inicialmente, 50
pessoas - de ambos dos sexos.

Segundo o governo, a guarda auxiliará
no controle do trânsito e na proteção
do patrimônio público. "Vamos

continuar sendoparceiros da Polícia

Militar'; avisou Bertoldi.
Outra novidade é a instalação de um posto
da Polícia Federal na cidade no ano que vem.

... Homenagem
Entre as atividades programádas para
as festividades dos 129 anos de

Jaraguá do Sul, está a inauguração do
monumento em homenagem aos

militares da região que serviram na

Força de Paz da ONU no Canal de

Suez, no final dos anos 50 até meados
da década de 1960.
A obra, que ficará no início do

calçadão, foi feita pela escultora
Denise limmermann da Silva e

custeada pela Câmara deVereadores.
A iniciativa do projeto é do vereador

Ronaldo Raulino (PL),

... De casa nova
o PMDB de Jaraguá do Sul inaugura
'hoje, às 10. horas, a nova sede do

diretório, na Rua Max Wilhem, 43, no ,-,ri!
Baependi. Logo após, será realizado 'i'
almoço de confraternização na:� 1
Recreativa da Marisol, onde o vice- ,�

governador Eduardo Pinho Moreira'� I

concede entrevista à imprensa.
Além de PinhoMoreira, são aguardados )5)
o coordenador regional do PMDB", Luiz,r i
Carlos Tamanini, o deputado Adelar do_
Vieira e o secretário estadual de lnfra-. T

estrutura, Mauro Mariani.
U"

.
;j J

mosaico@jornalcorreiodopovo,com.l;>r'r

,... Troca '. '

f 'to Moacir Bertoldl (PL)
rebateu

Qpre el
d D'

.

, .

as feitas pelo deputa o ronei

as cntlc
5'1 (PT) sobre a promessa de

da I va , A

'Izar RS 500 mil por mes com
econom

t de 50% do número de cargos
o cor e

comissionados. . .

"Nunca disse que economizaria RS

00 mil com a redução dos cargos, mas5
os custos da administração. Hoje

com '1' n

omizamos RS 730 mi mensais.
econ .

tiu Bertoldi prometendo reduzir
garan

'
. •

50% os cargos em cormssao com
em .' S' d
a reforma administrativa. o ven o

para crer.

;
1GB

TIRADO DO ORÇAMENTO Campo Majoritário do PTmon�
,chapa e definenome àpresidênciâ'Câmara soma RS 1,4milhão em

repasses a entidades este ano
i.3:l

convidados para participar 9ftI
plenária os adeptos 9:5
Articulação de Esquerda -j, o
outra ala interna -, que poderão

-�1j
montar outra chapa, ou ficar de
fora do PED ou indicar nomes

para a chapa do Cam'�ff
Majoritário. "Entendemos queT€
imp,ortante eles 'estaréiffil

representados", disse. n:l

'No campo ideológico,�5q
Campo Majoritário defende a

democracia como valor universal

e, no plano prático, mediá-a ,

atuação nos movimentos sociais
e espaços públicos, disputando
cargos para implantar a política
do partido. Também'é favorá�el
a formação de alianças pára
viabilizar, �entro dos princípios Ido PT, a execução de suasl
propostas. Os v�readoresJa{�<:J
Negherbon e Jurandir Michels,
o deputado Dionei da Silva;-o
coordenador regional do PT,
Marcos Scarpato, e o atual

J presidente do Diretório

Municipal, Leone Silva, fazem
parte do CampoMajoritário.

}ARAGUÁ DO SUL - A

coordenação do Campo
Majoritário do PT - uma

tendência interna do partido -

realiza amanhã uma plenária
para montar uma chapa que vai
disputar o PED (Processo de

Eleição Direta), que acontece

no dia 18 de setembro
simultaneamente em todo o país
para renovação dos Diretórios

municipais, estaduais e

nacional. A plenária, que-será'
realizada no auditório do
Siticom (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da

Construção Civil) a partir das 9h,
também vai definir o nome do

candidato da ala a presidente
do Diretório Municipal. ,

Segundo um dos integrantes'
da coordenação do Campo
Majoritário, Clemente Mannes,
deve ser confirmado o nome de
Sebastião Camargo para disputar
a presidência. Camargo é

presidente regional do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em,
Educação) e assessor do
vereador Jaime Negherbon. "É
um nome que tem sido
levantado com bastante,

eloqüência nos encontros",
comentou.

Mannes lembrou que o prazo

para as inscrições das chapas
termina no próximo dia 20 e que
o mandato é de três anos. Uma

chapa é formada tem 49 pessoas,
somando os integrantes do

Diretório, Conselho Fiscal e

Comissão de Etica. No PT, o
filiado vota separadamente para

presidente e para o Diretório nas

três instâncias - rriunicipal,
estadual e federal. Segundo o

coordenador, também foram

CAROLINA TOMASELLI

� Na última sessão'

antes do recesso,

foi aprovado R$ 79 mil

para 21 entidades

}ARAGuÁ DO SUL - Com o

repasse de R$ 79mil do orçamento
da Câmara de Vereadores para
entidades domunicípio, aprovado
na quinta-feira, o Legislativo soma
R$ 1,47milhão de repa;ses feit�s
este ano. Ainformação foi dada

pelo presidente da Casa, vereador
Ronaldo Raulino (PL) na última
sessão antes do recesso parla
mentar' realizada na quinta-feira.

O projeto de lei 156,
encaminhado pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL), retira R$ 79 mil do Ronaldo Raulino: "No segundo semestre, outros RS 800 mil já estão comprometidos"

orçamento daCâmara para repassar
a 21 entidades, com o objetivo de
estimularapráticaesportiva, amadora,
'recreativa e cultural. Segundo
Raulino, para o segundo semestre já
estão comprometidos outros R$ 200
mil, metade para o futsal e metade
para o [uvenrus, R$ 400 mil para o
HospitalSão José e R$ 200mil para o
HospitalJaraguá.

O vereadorAfonso PiazeraNeto
(sem partido) pediu mais recursos

para associação dos aqüicultores
tenninar a construção do abatedouro
de peixes. O presidente da Câmara
disse que será avaliado o pedido e

d�tacoUoa importânciada associação.
]aovereadorCarioniPavanello (PFL)

sugeriu que fosse instalada umaplaca
em cada entidade beneficiada
indi�arído que recebeu recursos do

Legislativo. "Precisamos destacar esse
fato inédito", disse,

RECESSO - O recesso parla
mentar daCâmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul começou ontem e

termina no últimodia do mês. Até o
ano passado, os vereadores tinham
direito a 30 dias de descanso,
ocupando todo o mês de julho. Mas
no iníciodoano foiaprovadooprojeto
de emenda à LeiOrgânicaMunicipal,
de autoriade todos os vereadores, que
reduziu o recesso de 90 para 45 dias,

Agora, o recesso acontece sempre de
15a31 de julho e de 10a30dejaneiro.

• O Campo Majoritário do

PT define amanhã quem
será o candidato à

presidência do partido e

monta chapa para disputar
o PED, que acontece em

setembro.

Clubes de Canoagem Kentucky (RS 4 mil), de Rádio-Emissão

(RS 2mil) e de Desbravadores Verde Vale (RS 1,5 mil); Corinthias
Bicicross(R$ 20 mil), grupo Escoteiro Jacoritaba(R$ 2 mil), Jeep
Clube de Jaraguá do Sul (R$ 3 mil); Liga Norte Catarinense de
Voleibol (R$ 2 mil), Associação dos Tenistas de Jaraguá do Sul
e região (R$ 3mil), Clube de Atiradores Jaraguá (R$ 3,5 mil),
Liga de Bocha e Bolão ( R$ 2 mil), Sociedade Esporte Clube,
Estrela (R$ 10 mil), Clube Jaraguaense de Vôo Livre (R$2 mil),
Motogiro (R$ 3mil), Atlético Esporte Clube (R$ 2 mil), Associação
Master de Voleibol (R$ 2mil), Centro Cultural Neue Heimat (R$
2 mil), Associação dos Poetas eEscritores (R$ 2 mil), Corporação
Musical Jonas Alves de Souza (R$ 5 mil), Museu-Di Ferramenta
D'Affari Dei Nonn i(R$ 4 mil). Associação Jaraguaense de

Aq Ü i cu Ito res (R$ 2 mi I) e Associ ação 'Ja ra g uaen se de

Ornitologia (R$ 2 mil).

• Deve ser confirmado o

nome de Sebastião
Camargo para disputar a

presidência. Camargo é

presidente regional do -,

Sinte e assessor do
vereador Jaime Negherbon.

;::;.

Prefeitura vai auxiliar alunos de baixa renda que fazem faculdade /I PLANO 100 II

MENEGOTTI VEíCULOS'
I

]ARAGUÁ DO SUL - A partirOe agora, os alunos de baixa
renda do rn

'"

f
f UntClpl0 que azern

/culdade vão receber auxílio
,Inanceiro da Prefeitura. O

BProjeto do prefeito'Moacir
, ertold' (PL)1 foi aptovado por

�nanimidade pela Câmara de
ereadores na quintaefeira. Para

receber o b f"d ene reio, o aluno
, everámorar pelo menos um ano
nOmuni' ,

f "

OpiO e ter renda mensal
amlhar p ,

s I' ,

er caplta de até dois
,

a anosmínimos.
O l-d

C'
I er do governo na

amam v d
.

,(PDT
" erea or Ruy Lessmann

), Informou que o projetoatenderá "

P
.no maxlmo, 330 alunosor mês 'á

L
,J que não poderá

_

li

à instituição de ensino ou ao

aluno, dependendo do número

de beneficiados de cada

instituição. "No caso do número
de beneficiados ser igualou
maior que dez, o-valor do
benefício será pago diretamente
à instituição". E, quando o valor
do benefício for concedido
diretamente ao aluno, "o

pagamento dar-se-á na forma de

ressarcimento, mediante a

apresentação do comprovante de

quitação da mensalidade ou taxa
de matrícula".

A relação dos alunos e o

valor da bolsa serão publicados
semestralmente no JornalOficial
do município.

ultrapassar o valor de SOO UPM "s

(Unidade Padrão Municipal),
aproximadamente R$ 42 mil. De
acordo com o projeto, "as despesas
correrão à conta dos Encargos
Orçamentários da Secretaria

Municipal de Cultura, Esporte e

Lazer".
Lesmann também disse que a

seleção dos beneficiados será feita

por uma comissão especial forma
da por representantes dos alunos,
da Secretaria de Educação e da
Prefeitura. Ele disse ainda que
a lista das pessoas beneficiadas
será encaminhada mensalmente

para Câmara.
Segundo o projeto, o valor doI

benefício será pago diretamente

FATO

• Para receber o

benefício, o aluno deverá
morar pelo menos um

ano no município e ter

renda mensal familiar per
capita de até dois salários
mínimos.

O Dr. Sávio Murillo Piazera de Azeved���
convida os autores da Ação de lndenlzação,
por Inadimplemento Contratual nO:
03699003237-5 promovida contra Menegotit
Veículos S/A pelos participantes dQ:
denominado" PLANO 1 00 '; para uma reunião.
no dia 21 de julho/OS, às 19:00h., no auditório'
do Sindicato dos Trab. nas Ind. do Vestuário.'
na rua Francisco Fischer nO 60 - próximo a'

JAVEL Veículos -. j
,

i

• O projeto atenderá, no
máximo, 330 alunos por
mês, já que não poderá
ultrapassar o valor de 50q
UPM's (Unidade Padrão

Municipal), aproxima
darnente R$ 42 mil.
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Mudanças na Petrobras
Apesar das mudanças esperadas na presidência e nas diretorias da
Petrobras não terem sido anunciadas, a estatal trocou nos últimos dias
três gerências gerais de unidades de negócios da companhia de

peso, entre elas a da Bacia de Campos, que é a mais importante da

empresa. O novo gerente geral da Unidade de Negócios da Bacia de

Campos é o engenheiro Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição.
Na Unidadede Negócios do Rio, que é responsável por alguns campps
de produção de petróleo no sul da Bacia de Campos, o engenheiro
Ricardo Abi Ramia da Silva assumiu a gerência geral no lugar de Cesar
Luiz Palagi. A primeira das três mudanças foi na Unidade de Negócios

.

da Bacia do Solimões, no Amazonas, no último dia 28. O engenheiro
Joelson Falcão Mendes, ex-gerente de produção dos ativos do campo
de Marlim.e da P-35, na Bacia de Campos, assumiu a gerência-geral
da Unidade de Negócios da Bacia do Solimões.

Agricultura
o Conselho Monetário
Nacional (CMN) liberou RS 90

milhões para a manutenção do

pagamento do Seguro da

Agricultura Familiar (Seaf) aos
agricultores atingidos pela seca

no Sul do Brasil. Segundo o
ministro do Desenvolvimento

Agrário; Miguel Rossetto, a
medida irá garantir que não

haja interrupção no fluxo de

pagamentos do seguro.

Controle
A Anatei definiu metas de

qualidade para as operadoras de
TV por assinatura. As empresas
terão até julho do ano que vem

para se adaptarem às regras. São
11 metas que dizem respeito ao

relacionamento das operadoras
com os usuários, com indica
dores de tempo máximo para
atendimento telefônico, prazo
para instalação e desligamento
do serviço, erros em cobrança e

interrupção do sinal.

Indústria
o nível de emprego industrial
ficou estável em maio na .

comparação com abril,
segundo dados divulgados
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística). Em abril,
a pesquisa havia apontado alta
de 0,6%.5e as contratações
permaneceram estáveis, a
renda do trabalhador na

i�dústria voltou a dar sinais de

recuperação e cresceu 2% em

r�lação a abril.

Sonegação
A Fiesp decidiu cancelar
audiência com o ministro
Thomaz Bastos (Justiça) para
tratar de possíveis
"arbitrariedades" que, segundo a

entidade, estariam ocorrendo
durante as operações da Polícia
Federal. A reunião era para tratar

/

da operação, que culminou com

a detenção de sua proprietária
da Daslu, Eliana Tranchesi.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

(

" Cotação U$$, Compra Venda
; Comercial 2,336 2,338

. i Paralelo , 2573 2670

Turismo 2,280 2,430
" Cotação Euro Compra Venda

2,819 2,821

"CUBo RS: 861,11 (julho)
-Indlces Pontos' Oscilação

.' Bovespa 25.22� 2,70%
Dow Jones 10.640 0,11%

: Nasdaq 2.156 0,18%

I" Poupança (%) 0,7767
,
.

IParque Diversões
I Estréia HOJE às 14 horas,

em frente ao Posto Behlinq

.

'ir' � J� r"i"""
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NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Empresários vão conhecer
os caminhos "para a exportaçãe

MARIA HELENA DE MORAES

� Interessados no

mercado internacional
tem oportunidade
de se expandir

JARAGUÁ00 SUL-Cerca de 600
empresários interessados emexportar
estão sendo esperados pelos
organizadores do 3° Encontro de

Negócios Internacionais, que
acontece de segunda a quarta-feira
na Unerj e Acijs que, juntos com a

Cambra e Prefeitura, promovem o

evento.A intenção, de acordocomo
diretorexecutivodaCambra,Randal
Gomes, é provar que os pequenos
empresáriospodem edévemexportar
"Participam empresários de todo o

. Norte de Santa Catarina", informa'
Gomes, que aposta na diversidade e

na qualidade da programação.
Entre os destaques do evento, a

presença do cônsul Brasil-China,
Chiu Chen Yen, que vai abrir o
Encontro apalestra "Possibilidades de
Negócios Brasil-China", já na

segunda-feira, das 19 às 22horas, no
auditório Eggon João da Silva. Na
mesma noite também acontece o

lançamento do livro ''NosConfins do

Oriente", escrito pelo jaraguaense
CharlesZimmermann, que passou 10

rneses viajando peloOrienteMédio.
Na terça-feira, a programação é

direcionada aos empresários que

desejam conhecer os caminhos que
se deve seguir para chegar à expor
tação. "Esta parte é bem didática",
explica Gomes. Segundo ele, quem
não exporta é porque não tem

conhecimento, não por falta de

capacidade ou produtividade.
"Quem exportava está se retirando

porque estas empresas projetaram
custos como dólar aR$ 2,60. Os que
estão entrando nomercado exporta
dorpodemprojetarcustosmaisbaixos
e entrarem nomercado", ensina.

Também estão previstas apresen
tações de bancas dos formandos do
Curso de ComércioExterior eMark

ering daUnerj, painéis e seminários.
OExporta Jaraguá, projeto que seria
lançado no dia 21 foi adiado para

agostoporqueoMinistrodoDesenvol
vimento, Indústria eComércio Exte
rim; LuizFernando Furlan não estará
noBrasil.

Promovem o evento a Unerj,
Acisj/Apevi, Prefeitura de Jaraguádo
Sul, 24° Secretaria de Desen
volvimentoRegionaleConvention&
VisitorsBureau,

'

Alunos das escolas municipais vão eleger prefeito e vereador
JARAGUÁ 00 SUL - o prefeito

Moacir Bertoldi, o secretário da

Educação, .Anésio Alexandre, e o .

presidente da Câmara de
<'

. Vereadores, Ronaldo Raulino

, lançaramontem o projeto Prefeito e

Vereador Mirins, que vai envolver
cercade 5,3 mil alunos de5a à s

séries, de 23 escolas municipais. O
objetivo do projeto é despertar entre
os estudantesO interesse pela política
e pelo exercício da cidadania.

Cada escola vai estimular a

formação de três grupos (chapas),'
com seus respectivos candidatos.No
próximo dia 21 começa: o processo
de escolha dos candidatos a

candidatos a prefeito, vice e

vereador.Na volta às aulas, em 2 de

agosto, terá início a campanha
eleitoral com duração de 30 dias.
Ainda nas escolas; no dia 2 de

setembro, será realizada a votação e

eleição de uma chapa.Apartir daí,
serão conhecidas as 23 chapasque
disputarão a eleição final; prevista'

para 30 de setembro. As propostas anterior aoDia da Criança, ° grufXI
de governo de .sada chapa serão-e 4tvencedor irá assumipt)s'pS!i!efêilli
apresentadas noCentroCultural da
Scar pára um júri formado por

representantes de diversas entidades
do município, como a Associação
Comercial e Industrial, Ordem dos

Advogados do Brasil, Câmara de

Dirigentes Logistas, Rotary, entre
outros.Nãopoderãoparticipardo júri
funcionários daPrefeitura eCâmara
de Vereadores.

Em 5 de outubro, semana

executivo e legislativo, Para (

oficializar o acontecimento, o

prefeito Moacir Bertoldi enviara I

projeto de lei à Câmara de

Vereadores� A administração I

municipal também deverá reservar I

uma obra para ser inaugurada pelo
Prefeito Mirim, assim como DtiUO

projeto que 'beneficie a

comunidade infantil para ser

aprovado pelaCâmara Mirim.

Passeio Ciclístico deve reunir até 600 pessoas hoje
JARAGUÁoo SUL - Mais de 600

pessoas são esperadas hoje para
celebrar a "Paz no trânsito", tema
do passeio ciclístico comemorativo
ao aniversário da cidade. A saída
estã marcada para as lSh+da

Prefeitura, com chegada prevista
para as 16h na praça Ângelo
Piazera. Os interessados em

participar e ainda concorrer a duas
bicicletas ainda podem se inscrever,
basta levar um litro de leite.

"Além de serdivertido praticar
esportes este passeio tem um

objetivo social", disse um dos

organizadores do passeio
AlessandroMartins.A arrecadação

de leite vai ser distribuída de
acordo com a necessidade das

pessoas carentes cadastradas nas

igrejas católicas da cidade.
O percurso percorrido pelos

participantes vai ser protegido por
batedores da Polícia Militar e

também por equipes da bike

patrulha. Além do sorteio de duas
bicicletas os ciclistas mais idoso,
mais jovem e condutorda bicicleta
mais enfeitada vão ganhar troféus.
Realizado pela FME e promovidó
pela emissora de rádio Studio FM,
o passeio conta com o apoio da
Unimed e do Shopping Center
Breithaupt.

l
.

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONÀL

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

'"'
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GIARDINI LENZI

Secretário se defende da
cusação de superfaturàmento

Bylaardt disse que
i prócessar aut�r da
núncia caso nao

ja uma retratação

]ARAGUÁ 00 SUL - Ontem, o

cretário interino da SDR

'ecretaria Regional de

esenvolvimeI)-to), Nilson

laardt, convidou integrantes da

rensa para uma entrevista

fetiva na sede da secretaria. A

tenção foi esclarecer as

usações de superfaturamento na

alização de uma reforma na

colaGiardini Lenzí. A denúncia

egando superfaturamento partiu
presidente da APP (Associação
Pais e Professores), DelírioUller,
e questionou o valor de R$
965,00 pagos à empreiteira
mke, pelas reformas na

bertura da escola. Somente com
- o-de-obra foi gastoR$ 4.166,00.
tros R$J799,00 foram gastos na

mpra de telhas e outrosmatetiais
[izados.

Bylaardt apresentou,
ocumentos do processo de

I citação da obra, que inclui:
mbém

reformas em outras duas
escolas estaduais: Lilia Ayroso
Oechsler, no bairro Ilha da
Figueira, e Július Karsten, na Vila
Rau. As notas fiscais da compra dos
materiais usados na reforma da

I
escolaGiardini Lenzi estão coma

empreiteira, que foi quem fez a

compra e a secretaria não teve

acesso. Segundo Bylaardt, a

secretaria não possui essas notas
fiscais. A reforma, que demorou
26 dias ( não dois como foi
informado pelo denunciante),
para ser terminada, incluiu a

. revisão da estrutura da cobertura
da escola, numa área total de 1.160
metros quadrados. Os serviços'
foram iniciados em 2 de março e

concluídos em 28 de março. O
secretário não soube dizer quantos
funcionários trabalharam na obra
e ,nem a quantidade de material
utilizado. Ele também questionou
o porquê da denúncia estar sendo
feita tanto tempo - três meses -

. após o término da obra. Ele acredita
que existam motivações políticas
por trás das denúncias, ma� não

citou o nomes.

Bylaardt ressaltou que a SDR
"é transparente em suas ações" e

que todos os documentos
referentes a licitações estão à

disposição da comunidade.
Segundo ele, os orçamentos das

A obra levou 26 dias e não dois como informou o denunciante

Em Jaraguá do Sul, 42 casas

correm risco de desabamento �J
Epitácio Pessoa, próximo ao)q !
v hlb h "E- � - ,I

"
r-..o ac.. um casarao que esta. _

em processo de tombamento -q
10

histórico e que por enquanto não.") '1,J

pode sermexido", explica Dias. O ;� I

Comdec comprovou que o -b I
problema maior é o teto da oH I
construção e que não há risco de JJ Idesabamento das paredes. ib I

O levantamento do Comdec, ol I
concluído em abril, apontou um .b 'Icrescimento de 15 % no número i:J

de loteamentos irregulares em Icomparação a levantamento feitoA

pela prefeitura em 1999. Segundo O

Dias, já foi apresentado projeto ao VI

Ministério das Cidades, visando n

recursos para a construção de casas -=1

populares, mas até omomento não
A,

houve repasse de verbas para esse
fi

fim. "Não basta interditar as
n

• f1
moradias, é preciso apresentar A
alternativas", conclui.

}ARAGUÁ DO SUL - O Comdec

(Conselho Municipal de Defesa

Civil) iniciou esta semana um.

trabalho de reavaliação das áreas

de risco nomunicípio. Em abril, o
Conselho concluiu um

levantamento que identificou 221
áreas com problemas. Os casos

mais graves, porque envolvem vidas

humanas, são 42 casas com risco

de desabamento, construídas em

loteamentos irregulares. O restante

inclui terraplanagens irregulares,
desmatamentos ilegais,
deslizamentos de encostas (erosão)
e construções em beira de rios e

córregos, entre outros.
De acordo com o secretário

executivo do Comdec, Carlos
Alberto Dias, das 42 casas, cinco

têm grande risco de desabar e, par
isso, as famílias foram transferidas

para moradias que já tinham sido
construídas pela prefeitura no

loteamento Jaraguá 84, com

exceção de uma pessoa que
,

permanece residindo em área de

risco, noMorro da BoaVista. "Não
há .mais casas disponíveis para

relocação", admitiu Dias. Segundo
ele, a prefeitura determinou que
5% dos conjuntos habitacionais
voltados a famílias de baixa renda

sejam destinados para famílias que
obras são feitos pelo Deinfra O presidente da Al'P Delírio Uller, residem em áreas de risco.

(Departamento Estadual de Infra- procurado pela reportagem disse, Enquanto isso, o Comdec está

estrutura). "Espero uma retratação por telefone, que está analisando limitando .os trabalhos ao

pública por essas denúncias os documentos da licitação que lhe monitoramento dessas áreas para
infundadas feitas contra minha foram repassados pela secretaria e evitar maiores darias.
pessoa. Caso contrário, vou entrar não qui� �i7,e,r se v�i ou nã,o v;olta,r,,, ,J Outro ponto crítico apontado
na justiça", afirmou o se'2retario.' ..

atrás em sua denúncia.
.

é uma construção antiga na rua

B rescinde contrato com Marcos Valério
DARIDAÇÃO - OBanco do Brasil
indütófttlntratos para prestação

la e serviços de publicidade com a

o ênciaDNAPropaganda, na qual
empresárioMarcos Valéria detém
icipaçâo,A agência trabalhou na

ublicidade do Banco Popular do
rasil, uma subsidiária do BB focada

na concessão de microcrédito e

abertura de conta corrente para a

populaçãodebaixa renda.O contrato,

daDNA tinhavalidade até setembro
deste ano, mas foi rescindida pelo
conselho diretor do banco, que
comunicou a empresa nesta sexta

feira: Emnota divulgada à imprensa,

a instituição flnanceh-a informa que
desdeo último dia 5 foram suspensas
novas ações de publicidademas não
esclarece as razões da rescisão.Em

2004, o BB teve gastos de R$ 262,8
milhões com publicidade, sendo que
aDNAPropagandaadministrouum
terço do valor.

Lançamento do Programa ExportaCidade
Seminários de Negócios internacionais
Bancas de Comércio Exterior e.Markeling

Rodadas de Negócios

EXPORTA
CIDADE
JARAGUÁ DO SUL

��
..

��'!'!ll?,!q.
� AClJSa .J:-� �APEVI Jaraguã doSul

!I.�.!ªBJ" ='.:;:::.'(",17" ="�.f=;:'� convention
&visltorsburcau ...,. ......

GÚ"'P � ����S.EC�.:ao HSBCID JCK;F=,__ FAPESC
Allme.Ntos gostosos =1-:1:="5

Secretaria de EStado da
Segurança Pública e
Defesa do Cidadão

1

Cinco casas correm risco grande�"�

Governo investe
R$ 25milhões em segurança.

'1;

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 Penitenciârio de São Pedro
de Alcântara foi concluído e a Penitenciária Industrial de Joinville foi
construída, Mais obras e ações do Governo de Santa Catarina na área
da segurança. Mais um resultado da Descentralização.
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Macarronada da solidariedade
vai ajudar três entidades

JARAGUÁOOSuL-Acontecehoje
o "Sábado da Solidariedade", no
estacionamento do Shopping
Breithaupt.A arrecadação da venda
de quatro tipos de massas vai ser

revertida para três entidades
assistenciais da cidade: Ama, Apae e

Novo Amanhã. Hoje os ingressos
podem ser adquiridos na recepção do
shoppingporR$1O.Foramcolocadosa
venda mil refeições. Cada entidade
ficou responsável por uma parte do
funcionamento do evento. "Nós da
AMAvamos fazer adecoração e a re
posiçãodemesas, aApaevaiemprestar
as louças usadas e a: Novo Amanhã
ficou responsável pela limpeza do

estacionamento", explicou a presi
dente daAMA, CarlaHaakeMayer..

A presidente da Apae, Maria
Tereza de Amorim, explicou que a

renda recebidapelaentidadenâodeve
ser usada em uma obra específica:
"Temos um custo médio por mês de
R$ 46mil. ANossa arrecadação fixa
cobre 60% destes custos e por isso

sempre trabalhamoscompromoções".

MariaTerezavai tambémcozinharno
.

evento. Ela vai fazer um dos quatro
tiposdemolhoservidosno "Sábadoda
Solidariedade". "Gosto de cozinhare
porque soubaixinhavou terque fazer
omolhoemvárias etapasnumapanela
pequenina", divertiu-se.JáAMAdeve
usarodinheiroarrecadadopara realizar
um sonho. "Queremos melhorar e

ampliar o nosso atendimento e para
isso precisamos de uma sede própria,
com mais espaço. É pra isso que
estamos trabalhando", afirmouCarla.

A iniciativa é do Shopping
Breithaupt, que colabora com a

organização do evento. Os

ingredientes usados namacarronada
foram doados pelo Comércio e

IndústriaBreithaupt. 'Agente sempre
quis fazer alguma coisapara ajudar as
entidades e no ano passado surgiu a

idéia de fazer uma festa, um almoço
comcunho social", disse ogerente de
Marketing do shopping Miguel
ÂngelodosSantos.Em2004, oSábado
daSolidariedade serviu feijoada para
1200pessoas.

Serviço Autônomo Municipal de Água e

Esgoto - Samae
Jaraguá do Sul- se

Aviso de licitação

Falecimentos
Faleceu às 20:30 do dia 13/07, a senhora Paulina Mariano de

Lima, com 'idade de 96 anos. O velório foi realizado em sua

residência e o sepultamento no cemitério de Santa Luiza.

CORREIO TV

SANTO DE CASA

Modelos de Jaraguá do Sul
.

I
'

em desfiles nacionais

Érica Baade, Giovani Zink e Maicon' Hornburg são modelos da agência Catarina Modelos e fizeram sucesso durante o São Paulo Fashion We€

alemães e italianos, fechando com
a preferência pelas loiras altas de
olhos claros.

Érica Baade tem 15anos e

começou aqui em Jaraguá do

Sul, há dois anos. Atualmente
ela mora em São Paulo,
contratada da agência Elite.
MaiconHornburg, 21, e Giovani
Zink, 18, também saíram da CDI
direto para a agência Mega.
Giovani está voltando para
Guaramirim, mas espera uma

chance em Curitiba. "É mais

perto de casa", afirma Zink, que
decidiu sair de São Paulo

"porque a competitividade é

muito grande" argumento o

garoto, que trabalhava como

mecânico, junto com o pai, antes
de ser "descoberto" pela dona da

CDI, há cinco anos, na sala de
aula da Escola' Alfredo

o SAMAE de Jaraguá do Sul comunica que se encontra instaurada a licitação abaixo

especificada:

I' LICITAÇÃO: 71/2005
:' TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
:. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
I, OBJETO: CAMINHÃO E EQUIPAMENTO VALETEIRO

:. RETIRADA DO EDITAL:�J?�rtil?p dia 22(07/2005,dps �:qO,à�,11}O e das,tM)p;ª� 16:00h,
,DATA DA ABERTURA:05108/2005 às 14:00 horas

.

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

Menegotti, nO ,478 - Jaraguá do Sul - SC

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

JAIR AUGUSTO ALEXANDRE
Diretor Geral

MARIA HELENA DE MORAES

... Os adolescentes

participaram do
maior evento da
moda brasileira

JARAGUÁ DO SUL - Na última

edição do Fashion Week,
realizado de 28 de junho a 4 de

julho, em São Paulo, três

adolescentes que saíram da CDI
Catarina Modelos mostraram na

passarela que o perfil de beleza
da região tem agradado cada vez
(.-

mais os caçadores de talentos.

Agências de renome

internacional, como Elite e Mega
estão entre as que mais contratam

catarinenses, apostando na
,

herança étnica dos colonizadores

Zimermann.

,JáMaicon e Erica pretendem
seguir a carreira em São Paulo,
onde a competitividade é

,grande, mas as chances
também.Erica conta que a vida
longe de casa não é fácil. Ela mora
commais seis adolescentes, todas
da Elite. "O mais difícil é se

acostumar com a comida",
emenda Maicon, que também
divide apartamento em São Paulo
commodelos masculinos daMega.
Os três ressaltam que sempre
tiveram o apoio dos pais e que não

se Sentem deslumbrados com a

profissão ou com a possibilidade da
fama e da riqueza.

O Fashion Weck foi a

primeira grande oportunidade
dos três. Maicon e Giovani
desfilaram no terceiro dia do
evento pela grife "Britsh

,

Collony". Tiveram que elar
os cabelos e foram destaqae
jornais e revistas de circula,
nacional. Erica desfilou por
marcas, entre elas aEllus, Tri!
Fórum e Cavalera. Já fezfo,
para a Vogue (edição de mai

Vej a São Paulo e ReVII,

Contigo.
A CD! Catarina tem�

modelos encaminhados pi

agências de fora. De acord» I

o "scouting", nome queseru
pessoa que "descobre" osnOl

talentos, Fabrício da Sil

Jaraguá do SuI e região tem

projetado na exportação
modelos. Ele mesmo

responsável pela vida dem�i
de Maicon e Erica, que for

vistos em lugares públicos'
"scouting" e hoje estão

mercado de trabalho.

redacao@jornalcorreiodopoVO,(I."

Foradoar
"O Grande Perdedor" não foi exibido esta semana por
ordem judicial. Se o SBT não cumprisse a determinação
teria de pagar multa de R$ 500 mil por dia. O ator José
Braz de Lima, de São José do Rio Preto, acusa o SBT de ter

plagiado um projeto dele, "Spa Brasil'; cujo conteúdo é

idêntico ao "O Grande Perdedor" O SBT recorreu ontem da
decisão da Justiça. A emissora diz que comprou os direitos
autorais do reality show de uma produtora norte

americana

Projeto
Maria Paula gravou piloto do programa "A Hora do Bebê':
João Suplicy, marido da musa do "Casseta e Planeta'; está
no projeto. A direção é de Marlene Mattos. Há quem diga
que a atração deve ser oferecida para a Globo.

De época
O boa-praça Neco do remake de "Cabocla" rendeu bons frutos ao ator

Danton Mello. Tanto que ele já está reservado para a próxima trama de

época das 18h. No novo remake da Rede Globo, "Sinhá Moça'; Danton
já tem personagem garantido.Para o folhetim de Benedito Ruy Barbosa,
que foi ao ar pela primeira vez, em 1986, Vanessa Giácomo e Maria Flor

também estão cotadas.Enquanto não volta à telinha, Danton continua

encenando "Camila Baker - A saga continua'; com Daniel Boaventura,
Leonardo Brício, Marcos Mion e Otávio Muller, em cartaz no Teatro

Procópio Ferreira, em São Paulo.

Contra as sandálias
Carlina Dieckmann diz que não calça as sandálias da

humildade. "Não vou tirar meu sapatinho pra eles. Não assi�o

ao programa, mas pelo que meus amigos contam, eles
insultam pessoas queridas, tiram o microfone quando a peSi(i
está falando. Não gosto destas brincadeiras, acho que é uma

falta de respeito com meus colegas e, por isso, não levo nu�

boa, Não vou calçar as sandálias, eles que têm de ser mais
'

humildes':

Plágio
A cantora Beyoncé está sendo processada por plágio pela'
desconhecida compositora Jennifer Armour. Ela acusa a musa pop de
ter copiado dela a letra e a idéia musical de "Baby boy; sucesso de

Beyoncé inserido no aclamado ,disco "Danqerously in love'O hit, que
tem a participação do astro do hip-hop Sean Paul, seria
uma reprodução da canção "Got a little bit of lave or you? de autoria de

Jennifer.

8rasileirinha arretada
Gisele Bündchen vai voltar à TV americana. Depois de não ter sido

realizado no ano passado, o desfile anual da Vlctoria's Secret parece
estar em processo de produção para novembro. Várias supermodelos
foram agendadas para o, evento, que deve ser realizado no Lexington
Avenue Armory, em Manhattan, e ter transmissão pela TV americana. Os

rumores são de que este será o último trabalho de Tyra Banks para a

Victoria's Secret e o primeiro de Heidi Klum. Além de Gisele, também já
foram "reservadas" as modelos Karolina Kurkova e Adriana Lima - "nossa

favorita'; segundo a coluna Page Six, do jornal New York Post

Vingança
A Record está tentando tirar o casal William Bonner e
Fátima Bernardes da Globo. A cúpula da Record quer
provocar a Globo, que deu um espaço considerável à
cobertura do caso do bispo da Igreja Universal (e ex

presidente da Record) que foi encontrado pela polícia
com malas de dinheiro.

Reconhecido
Satisfeito com a reformulação que Carlos Amorim fez no

"Programa do Ratinho'; Silvio Santos deu a ele a direção
geral de "Casos de família" com a promessa de que ainda
venha a assumir outros programas.
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FOI FÁCIL

ESPORTE

Guga vence fácil e abre 2xO

no confronto da Copa Davis

superioridade
cnica do catarinense

i o ponto chave
a vitória

JOINVILLE
- Mesmo não

ando no seumelhormomento

carreira, Gustavo Kuerten

ceuAlexander Blom por 3 sets

le abriu uma vantagem de 2xO

a o Brasil no confronto com as

tilhas Holandesas, na Copa
vis. Com parciais de 6x1, 6x3 e

, Guga conseguiu bater o jovem
versário, de apenas 17 anos.

'e às 16hnoCentreventos Cau
� 'en, André Sá e FlávioSaretta
,

em confirmar a classificação do
1& para a próxima fase se

ncerem Raoul Behr e Blom no

go,de duplas.
.

Guga começou arrasador no

o, e abriu 4xO com facilidade, se

� roveitando, principalmente, do
que. Blom surpreendeu o público
m boas jogadas, mas pagou pela
experiência e acabou perdendo
r 6x1. O segundo set começou

I uílibrado, 'com cada tenista

nfumandoo seu serviço atéGuga
ebrar o saque no quatro game.

pois disso, o tenista das Antilhas
olandesas perdeu a concenttação

n ôjogopor6x3.

FOTOS: RAPHAEL GÜNTHER

Gustavo Kuerten disse que ainda não vive no melhor momento, mas está feliz em representar o Brasil

No último ser, o mesmo

equilíbrio até Guga quebrar mais
uma vez o saque e fazer 3x2. Depois
disso foi só administrar e fechar em
6x2.O catarinense admitiu que não
está em suamelhor forma física, mas
ressaltou a importância de voltar a

jogar a Copa Davis. "Gosto de

representar o Brasil e tenho que
manter amotivação independente
do adversário. Me senti muito

tranqüilo e à vontade para impor o

meu jogo".
Para ele, a Davis vem servindo I

como treino para recuperar o ritmo

de jogo, pois estava sem jogar desde
a eliminação do Roland Garros.
"Estou evoluindo bastante, mas
senti que estoumelhor nos treinos
do que nos jogos. Preciso pegar
ritmo de jogo pramelhorar".

O capitão da Seleção
Brasileira, Fernando Meligeni,
disse que ainda não é hora de

pensar 'em quem vai jogar as

partidas de simples no domingo.
"Vou esperar o resultado do jogo
de amanhã (hoje). Vou decidir

junto com os atletas". Ele disse que
pretende conquistar a classificação
hoje e que para isso é preciso ter
concentração dos atletas. "É só eles
fazerem o que fizeram nos dois

primeiros' jogos. Entrar
concentrado e fazer o que precisa
fazer, que é vencer", disse Meligeni.

Mello aplica 'triciclo' na primeira partida da Davis

JOINVILLE - Sem nenhuma
íficuldade. Foi assim que
omeçou a Copa Davis para o

rasil. O te'nista Ricardo
ello bateu David Josepha
ar 3 se ts O não darido
hances para o adversário
onfirmar um game sequer.
orno dizem no tênis, "um
riciclo". 6xO, 6xO e 6xO. Foi
primeira vez que o brasileiro
onseguiu fazer este

esultado na carreira.

.

Mello dÍSse que s en tiu
lftculdade nos dois primeiros
ames da partida. "Comecei
ple soltar quando ele fez
lias duplas faltas, aí percebi

que podia ir pra cima com

mais vontade" � O brasileiro
não esperava um placar tão

elástico, mas reconheceu a

fragilidade do adversário.

"Quando entrei no jogo de

vez, na metade do primeiro
set, percebi que era só manter

a regularidade pra ganhar".
J á o jovem J osepha, de 19

anos, disse que estava feliz por
ter jogado contra um grande
adversário e que para ele foi
uma grande experiência.
"Comecei muito nervoso, mas

. depois consegui relaxar. Estou
ansioso para enfrentar o Guga,
que é um dos meus ídoios".

Mello aproveitou a boa fase a aplicou o primeiro "triciclo' da carreira

JULlMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDOt----___.

Fácil
Deu o esperado. Contra um adversário tecnicamente bem mais

fraco, o Brasil não encontrou dificuldades para vencer as Antilhas
Holandesas e abrir 2xO no confronto da Copa Davis. O destaque
foi o jogo de Ricardo Mello, que aplicou um "triciclo" em David

Josepha. O adversário só levou perigo nos dois primeiros games
da partida.
Já Guga sabe que não está no seu melhor momento e fez aquilo J

que era o esperado, sem forçar demais, apenas jogando para
marcar pontos. O adversário do catarinense, Alexander Blom, de

apenas 17 anos, pode evoluir muito, se conseguir aprimorar em
alguns pontos, pois bate forte e fez Guga se movimentar bastante.
A experiência prevaleceu.

Coletiva
o que faltou na organização
da Copa Davis foi colocar um
tradutor mais experiente
para os jornalistas. Ele se

. mostrou muito nervoso,

principalmente na coletiva
de Josepha. Como a maioria
dos jornalistas conseguia se

virar com o inglês, a
dificuldade não foi tão

grande. Afinal, não se sabia

se quem estava mais
nervoso era o tradutor ou o

próprio tenista, que
confessou nunca ter visto
uma cobertura desse
tamanho.

Público
Os torcedores não

compareceram em massa,
mas Guga confessou que
esperava menos -."A gente
sabe que muitos trabalham e

é apenas o prlrneiro dia'; disse
o tenista. Quem sabe, neste
fim de semana o torcedor
compareça em maior '

....

número. E que continue

presti�i�Hdci Com'd �scp�s's6as
que estiveram ontem.

Até a políci�
A segurança para os tenistas

teve um reforço da Polícia

Federal, o que causou

estranheza em muita gente.
Repórteres cercaram os

policiais depois da coletiva
de imprensa do Guga para
saber o que estava

acontecendo. "Estamos em
todos os eventos
internacionais'; foi a

explicação do oficial. "Nunca
tinha visto em lugar
nenhum'; confessou um dos

jornalistas, que teve a

mesma impressão da
maioria.

. Torneio de
ex-alunos

1.
�; ,

Queda
o único tombo do Brasil na

Copa Davis foi o do capitão
Fernando Meligeni. Quando
chegava para a coletiva de

imprensa junto com Guqa,
ele foi surpreendido pelo
"degrau" que ficou no

elevador e-não deu outra: foi
ao chão. Sempre sorridente,
Fininho se saiu bem: "Eu

posso me machucar, eles
(ioqadores) não':

julimar@terra.com.br :-

Torneio de (utsa/para ex-a/unos
Maristascorrespondeuasexpectativas

O Departamento de Esportes do Colégio Marista realizou no

último sábado (09/07), a 4a edição do Torneio de Futsal de ex
aluno. Seis equipes foram inscritas e o eventó atingiu os objetivos
propostos pelo Colégio, além de ter sido bastante prestigiado I

pelo público. Segundo o coordenador esportivo Prof. Cláudio

Tubbs.a integração entre ex - alunos e o estreitamento de laços
entre· estes e o Colégio Marista foi o objetivo principal da
competição .

O resultado do torneio ficou assim: em primeiro lugar ficou a

equipe Braziliense composta pelos ex-alunos.Jéferson Mattar,
Júnior, Rafael Rangel,Giovanne Mazzini,MarceloVieira Garcia,
Leonardo Rowe, Caetano,Aliomar Bertoldi. Em segundo, a equipe
do Bahia,composta por:RobertoStinghen,Diogo Peixer,Emanuel
Peixer, Leonardo Kretschmer, Rafael dos Reis, Ivo Baer Jr. Em
terceiro ficou a equipe do Paysandu composta por.RubensWulf,
Drayton Fontanive, Gilberto Klein, Rafael Mafud da silva, Gustavo
Barroso, Gerson Lenke, Carlos Ed. Rosa e Leandro Bittencourt.
Outros eventos envolvendo ex-alunos ainda serão agendados
no decorrer do ano. Para obter mais informações é só acessar o
Site do Colégio Marista no seguinte endereço: www.marista
jaragua.com.br.
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�j(:ard'o Cesar e esposa Clóris Yvette Camarcio,
felizés com o sucesso da nova Loja Speed Pneus,
i:�ténter:nente inaugurada em Guaramirim
>;iff:�· :

..

':.<'::.
,�"

.

,
, Odair Fabiano Bosse e

Viviane Cecília Lunelli.
Ele aniversariou no dia

10/7
-; ..

o médico Luís Carlos Bianchi esteve de.
aniversário no dia 07/7. Na foto, um momento com

'as suas Neila, Cristina e Fernanda

IS comodidade
ento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

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

OrtoMdis

,ClútkA iI CÍl'lf#(li4?�
lslitle4 � �,IIfM)M4

1),.. ,Ale�IlH�J'e toeJ'nt.Jl
c;..._....... C(4"'_'�'9

t47) 4;22..:2105 ou. (33-4923

/�e você sente sotidéo quando a sós, estáe(l)
má companhia.

"
"

Jean-Paul Sartre (1905-1980), filósofo francês

LOCAL: COMBAT - WalterM.�ILl!l,IllgePSYCHEDEUCCIlJ Jaraguo do Sul, 4 RlI
.
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.:. NOITFDA SOPA
Todas as quartas-feiras acontece a Noite da Sopa
Deutsches Haus Restaurant, combuffet de ?op�secrernn
buffet de queijos, frios e anti-pasti. Anexo ao Parth�n:
Century, fone: 372-5800. ,

.:. FEIJOADA

.:r , FESTIVAL D,E FORMAS ANIMADAS

A SCAR apresenta de 10 a 13 de agosto o 5° Festivala
Formas Animadas, com atrações nacionail:
internacionais. Serão quatro diasêle pU,ra animação!

"

O restaurante Allegro servirá neste sábado uma delicioQ
feijoada. Buffet completo regado a caldin�o defeijãol
batidinhas. A partir das 11 hs.30min.lnformaçõese rese�1
371-0757 .

•:. CURSO DE AROMATERAPIA,'
A Aromaterapia consiste na utilização terapêutica a:
Óleos Essenciais dentro de uma visão holística parai
alcançar saúde, bem-estar e equilíbrio.Por seremvoláteij
os Óleos Essenciais são absorvidos pelo sentido doollat \

atuando diretamente no sistema;'ur.n�iç& São capaz
por isso de estimular áreas do cér.ebt'o ql1le�nossamentl
consciente não alcança. Causam assim reações físical
psicológicas como a calma, o sono, a c;oncentra(ão (
estimulam a criatividade e a imaginação, a vitalidade,1
coragem, a sexualidade, etc... l\1ergulhe no instigant
universo dos cheiros com o Curso de Aromaterapian I

dias 5 e 6 d e-aqosto, na Escola deVoga Inti Liceu daViol.
das 9:00 às 17:30 (com intervalo para almoço). Maiol� (

informações: 372-0588.

•
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