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SEM FRONTEIRASliDE FININHO"

Meligeni grava
programa com
o craque.Falcão

:1 o capitão da Seleção Bra

sileira de Tênis, Fernando

Meligeni,
-

esteve ontem em

Jaraguá do Sul para gravar

com o craque Falcão. O ex

tenista apresenta o progra

ma "De Fininho", que vai ao
ar todas às terças-feiras, às

20h, com reprise aos

sábados, às duas da tarde. O

programa vai ao ar em

agosto. Meligeni (deitado)
aproveitou e participou do

coletivo, jogando de goleiro,
e sofreu
Falcão.
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mínima: 7° mínima: 13° Máxima:25°Máxima:24°
, Quinta-feira de
sol e nebulosidade
variável, com
pancadas isoladas
de chuva

AMANHÃ:, Quarta-feira
ensolarada, sem
previsão de chuva

I

Exporta Jaraguá teve rodada de,
negócios e painel de comércio

o segundo dia do 3° Encontro de Negócios Internacionais
teve, em menos de duas horas, cerca de 40 entrevistas

agendadas com prestadores de serviços e Câmaras de,
'Negócios.l'nternacionais.O clima entre 05 empresários é de

"ifbtirnismdtomas'.novàs possibilidades. • PAGINA 5
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LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Você escolhe, nós transportamos.

Bernardo Dornbusch, 540 'I Sala 01 1
Baependi I 'el.: (47) 371.0363,
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SUA OPINIÃO

OPINIAO

inal de alerta
Em exatos 23 dias, dois

a sassinatos no centro de

J raguá
'

do Sul assustaram a

p puláção e a colocou em

e tado. de alerta. Na manhã
d dia '23 de junho, o comer

c' nte de carros Hélio Lenzi,
d 40 anos, foi morto no

e critório da loja, na Avenida
arechal Deodoro: Na noite

d sábado, o empresário Ivo
B llock, 54 anos, foi baleado
durante assalto na própria
residência. São dois fatos

graves que expõem a

insegurança que tomou

conta do Vale do Itapocu nos

últimos anos" também
révelam a triste realidade

co'tidiana, marcada por,
viblências quas� que diárias.
Neste ano, oito pessoas foram(

,

assassinadas na região.
:' Infelizmente, a tranqüi

lidade de outras épocas na

região não existe mais. A

seqüência de atos violentos,
cáracterísticos dos grandes
cJ'nt'ros; revelá que a crirni-
C

sociedade, de modo especial
das autoridades, ações
eficazes e urgentes para
conter tamanha violência. A

população merece e tem todo
o direito à segurança.

É, preciso reconhecer a

necessidade de se fazer algo
para atenuar a crescente e

perigosa onda de violência.
Ao Estado cabe o dever de

garantir o mínimo de

proteção à população.. Mas

nalidade chegou para ficar.
Os homicídios, os assaltos, as
agressões, entre outras violê
ncias retratam com tristeza a

situação de descontrole e

medo que paira sobre a

região. Aliás, crimes 'com

armas de fogo e outros delitos
'graves têm-se tornado
constante nos últimos tempos,
exigindo do conjunto da

como lembrou o secretário

estadual de Segurança Pú

blica, Ronaldo Benedet, mais
,

do que aumentar o efetivo
das .polícias e equipá-las com

armas e equipamentos sofis
ticados, é preciso combater a

origem da criminalidade. ''A

segurança pública é, respon
sabilidade do Estado, mas a

comunidade é a responsável

� Os assassinatos expõem a insegurança
que tomou conta da região nos últimos
anos e revelam a triste realidade cotidiana

'FRASES

pela criminalidade". A falta
de estrutura das cidades -

sonegando 'dignidade às

pessoas - é a grande geradora
da violência.

O Correio do Povo já se

posictonou favorável à

implantação de políticas
públicas senas e

comprometidas de inclusão
social e atenção'especial às

,

crianças e aos adolescentes

como, fator preponderante de

combate à violência. Sabe

que criminalidade não se

baixa no cano do revólver.
Todo o aparado das forças de

segurança não conseguiu
evitar a violência. Um pro

grama nacional, integrando os

governos 'e os setores da
sociedade, talvez seja o

primeiro passo; seguido do

diagnóstico das Cidades que

aponte os focos, de
criminalidade.

É preciso combater

prioritariamente as causas da
violência, e não somente o

efeito em si. Condição sine

qua non para tentar reverter o

atual quadro de insegurança.
A situação exige esforço de
todos para conter a barbárie.
A rotina de violência conspira
contra os esforços de parcela
da população empenhada em

inverter as prioridades na

expectativa de transformar a

sociedade. Até porque, a

situação já ultrapassou as

fronteiras da civilidade.

(:'
e i

r,iNãovou chamá-lo, presidente, de idiota, mas sim de notável distraído ou possível desavisado':5, "

.

fi'

." Ddlide� do P5DB �'o Senado, Arth�tVirg'ilio, sobre o desconhecimento alegado pelo presidente Lula q respeito dos empréstimos
,reitospeio públicitári6 Ma�c'ós Valérioparao PT;cqm gárantia de estatais.
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ft -Desemprego bate à

porta da bananicultura
,

.

orupá/J,ara'guá do Sul - "0 çerto
'esmo seria fechar, acabar com o

egócio, pelo menos temporariamente.
as corno fazer ,isso? Como

esernpreqar tanta gente? E depois,

jomp, arrumar capital para. volt�-r a

ra balha r?" Esta era a, afirmativa,
arregada' de dúvidas, de um dos

�rincip�is empresários do setor de

�ananicultura da região ontem, em 'meio
if

'

aos protestos que se sucedem em

Corúpá e em toda a reqião. A crise é

qrave.e é simples de ser resumida: a

banana está com preço mais baixo do

que a própria caixa. Enquanto as pencas,
estão a RS 1,50, a embalagem não sai

por menos de RS 2 (caixa, o berço
P'!àstico e a tampa). E aí tem ainda:
s�láriós e encargos sociais, equi
Ra�eritos, luz, água, telefone, transporte,
i�ceketc. No final, o produto é vendido

�RS 4,ou seja, com um"lucro"de RS 0,50.
9 pior de tudo é que não há nada no

horizonte a não ser mais nuvens

€arregadas:"A fruticultura não tem preço
mínimo, não tem garantia do Governo';
diz o mesmo empresário, lamentando
este trátamento.

Fernando Bond
I

Candidatos à vista
Exercendo há três meses o cargo de
diretor de Transportes do Deter, Luiz
Carlos Tamanini garante que o PMDB

terá "um candidato a deputado
estadual de consenso, mas é cedo para
falar em nomes': Quanto á Câmara dos

Deputados, Tamanini acha que é

possível também encontrar um nome

da região para ser apoiado. "Se isto não

for possível, vamos buscar os nomes

que estão mais próximos': E citou, por
exemplo, o deputado federal Adelor
Vieira, o secretário de Transportes e

deputado estadual Mauro Mariani e o

deputado federal �aulo Afonso.

Arrumando a casa

Depois do revés nas eleições do ano

passado, o 'PMDB começou a se

reorganizar em abril, com reuniões em (

Massaranduba, Schroeder e Jaraguá do
Sul. As próximas, em data ainda a ser

definida, serão em Guaramirim e, por
último, em Corupá. Entre os, assuntos

da pauta, a renovação ou a recundução
das Executivas municipais, nas
convenções de outubro. Serão
sucedidos ou mantidos os atuais

presidentes municipais Herrmann
Suesenbach (Corupá), Carlos
Chiodini (Jara�/uá), Ademir Sprung
(Massaranduba), Hélio Schünke
(Schroeder) e Ivo Ranguete
(Guararnlrlm).

fbond@ibestcom,br

Fome zero?
Ainda de um empresário do setor de

.bananlculturar'Existe superprodução e

muita banana de boa qualidade está
sendo jogada fora ou vendida como

refugo [para que o preço não caia ainda

mais], enquanto r1(ilhões de pessoas
passam fome, É um paradoxo
impressionante num país em que
milhões de crianças passam fome': Mais

grave ainda: à continuar do jeito que está,
o setor vai começar a desempregar.

Boa fase
O coordenador reqlonaldo PMDB, Luiz
Carlos Tamanini, anda rindo à toa com o

que chama de "força e união" que o

partido vem demonstrando na região,
especialmente depois da concorrida

inauquração do Escritório da 24' Regional
no último sábado, em Jaraguá do Sul. O
PMDB da região andava cabisbaixo desde
as eleições de.3 de outubro do ano

passado, quando foi muito mal nas urnas

do Vale do Itapocu. "Agora, a situação
mudou tanto no país, como no Estado -

onde a descentralização se confirma
como um sucesso -, e na região, com
obras e mais obras e uma ação efetiva em

favor do desenvolvimento, do emprego e

da renda': Deu como exemplo a Rodovia
do Arroz, a melhoria e recuperação das
outras estradas estaduais e os quase RS
60 milhões já aplicados na região através
da Secretaria de Desenvolvimento

Regional.

J

�_ CORREIODOPOVO
Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes deOliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa postal 19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul- 5C ITel.47 371-19191 Fax 276·32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.b. 1

. comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoart II,;;pressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89956-500

Vila Saependi 1 Jaraguá do 5ul- 5C 1 Tel.47 370-7919

cromoartessterra.com.br I graficacp@terra.com:br
.Diretor

FranciscoAlves

,

Edito,'-Chefe

,

Fernando Bonel
'1("

I" '

Festival Alternativo
Os jovens da região norte puderam -conferir no fina! d

semana passado, nos dias 8 e 9 de julho, no Parq
e

, Ue
Municipal de Eventos, mais uma vez um evento que foi
criado para os amantes do rock e para os jovens músi('()�
que buscam um espaço onde possam mostrar seu talento e
seu trabalho musical: O Festival Alternativo.

, Com a sua 3ª edição,mostrou-se e provou-se o Contrário
do que a sociedade muito conde�a e critica:,Onde tem
rock têm drogas, bêbados e não é CULTURA.

,Um evento de rock não significa que é um local onde
se possa encontrar drogados e bêbados. Pois vímos neSSes
três anos de festival, que tivemos menos ocorrência médica
por coma alcoólica e menos ocorrência policial por brigas
ou outros casos parecidos do que em festas onde se consome
chope e sem controle de venda paramenores de 18 anos,

Essas festas a sociedade não critica. E ainda, têm muitas
empresas que patrocinam. Coisa que o nosso projeto
aprovado peloMinistério da Cultura através da Lei Rouanet
e, publicado no diário oficial em 13 de abril de 2005 não
conseguiu. Mas porquê? Pormaisque tentamos e corremos
atrás, nenhuma marca ou empresa local ou da região quis
aparecer como patrocinadora de um evento de rock.
Quando chegávamos para falar dos objetivos do projeto e

o que significa o Festival Alternativo para o público jovem í

e artistas locais, a resposta era sempre a mesma... "A nossa

verba para este ano já acabou". Sendo que estávamo�
apenas começando o ano.

Só para esclarecer para aqueles que criticaram o

elevado valor do ingresso, foi por esse motivo, a falta de
patrocínio, que tivemos de cobrar os R$ 12,00. Foi para
cobrir os custos que um evento como esse tem. E ainda I
para esclarecer, amaior parte dos ingressos das 10mil pessoas
que passaram no parque (200 por banda e 50 por dj) foi
vendida pelas próprias bandas e djs ao valor de R$ 6,00, I

.

sendo que o valor foi destinado 100% para os mesmo�,l
como forma de incentivar e ajudai: na compra de I
equipamentos musicais .

.
O Festival Alternativo aconteceu de qualquer forma, i

Sem o patrocínio ou apoio de grandes indústrias locai�

que acham que banda de rock não é CULTURA. Cultura
musical para elas é somente aquilo que soa bem aos ouvidos

. quando é tocado por uma orquestra e ao som de um violino.
ou piano.

,

Qualquer música é CULTURA, para quem ainda não

sabe! Temos que incentivar a cultura entre os jovens da I
maneira em que eles se adaptem e gostem. Se não fizermos I
isso, não adianta empurrar garganta abaixo o som de um

violino se eles gostam de uma guitarra. A Escola Bicho
Grilo cumpre esse papel. ", I
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da]

Fundação Cultural, Unerj, Pró Imagem Estúdio Gráfico,
Rádio 105FM, MôaGonçalves, entre outros, nos apoiaram
de uma forma fundamental. Parabéns e obrigado por
acreditarem neste projeto. O apoio foi de grande I
importância. A juventude agradece. 1

Foram seis meses de muito trabalho, os quais foram I
compensados.nestes dois dias de festa. Ver aquele público:

, I

jovem pulando e satisfeito é a maior alegria de uma equljt I
de trabalho. '

,

'

í

Trabalhamos muito para que tudo corresse da melhor l
forma possível. Deu certo. Sucesso mais uma vez! Trazer

ao público jovem a alegria e a diversão que eles necessitam
é mais. que gratificante. É· realizador.

Obrigado àqueles qué nos apoiaram, à imprensa elll

geral, à equipe de trabalho (mais de 120 pessoas), ao Co!JXI

de Bombeiros, aos enfermeiros de plantão, à polícia Militar I

I'
,

'bl' o diante
I

pe a segurança externa e ao pu 1CO que, mesm ]

de frio e chuva, compareceu para prestigiar e aprovar o
,

trabalho das bandas e djs locais.

Bruni Hübner Schwartz, Organizado�a do 3° Festival
Alternativo !
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MOSAICO �M�����O�----------------------------------------------------------�.:.
i Água friar ta'rio estadual de Segurança
O secre det.crl

.

�o' R naldo Bene et, cnncou as

ubllca, o
.

tas dos prefeitos em criar

ropos ..' I
d municipais. Disse que e es

guar as

'buiriam mais com a segurança
contrl '. .

-

.

!. tíssem em profissionais para
se Inves . .

_

'f'car as causas da crrrruna
identl I ..'

lidade. A declaração
fOI feita dd urfa�te

laudiência na tarde de segun a- eira,

Centro Cultural. Ao lado do
no

ta'r'lo' estava o prefeito Moacir
secre ,

.

t Idi (PL), que prometeu errar, no
Ber o ..

I
ue Vem a guarda rnurucrpa na

anoq (

cidade. mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br
'IC=�-----------------------------------�---------------------------------------------�-�---�-----C," J

.... ,No páreo
O diretor do Deter (Departamento de

Transportes e Terminais), Luiz Carlos
Tamanini, confirmou que é pré
candidato do PMDB da região a

deputado estadual em 2006. Ex

prefeito de Corupá por dois mandatos,
é hoje o nome mais forte e o que tem

condições de agregar o partido em

torno de, uma candidatura a deputado.
Ao lado do presidente do diretório de

Jaraguá do Sul, Carlos Chiodini,
também pré-.candidato, Tamanini
brincou:"A disputa pode ser no par ou

ímpar"

.... Telefone.... Convergências
,

O deputado Dionei da Silva (PT) reuniu
se com o secretário de Esporte e Lazer

de Jaraguá do Sul, Jean Leutprecht, para
discutir alternativas de recursos para a

construção da Arena Multiuso, orçada
em R$ 10 milhões.

Leutprecht pediu ao deputado que
tente agendar audiências no Ministério
dos Esportes e na diretoria do Banco
do Brasil. Quer apresentar o projeto do

ginásio e pedir ajuda para sua

construção. O governo estadual

prometeu repassar R$ 5 milhões e a

Câmara R$ 1 milhão.

.... Gasolina
o preço da gasolina em Jaraguá do Sul

sempre foi motivo de críticas e de

questionamentos. A' Câmara de
Vereadores já debateu a questão e até
mesmo uma investigação foi proposta.
Mas o tempo passou e ficou tudo do
mesmo jeito. Apesar das reclamações,
continua sendo uma das mais caras do
Estado.
Para nos deixar ainda mais intrigados,
em Blumenau, o preço médio da

qasolina é R$ 2,15. Igual a muitos

postos pelo Brasil. Se bem que gasolina
barata é, muitas vezes, adulterada.

A Câmara dos Deputados colocou à

disposição da população, entre 8 e 20

horas, o telefone 0800-619619 para
críticas, sugestões e principalmente
para cobrar a votação do projeto.do
deputado Marcelo Teixeira (PMDB-CE), n-.

que propõe o fim da assinatura do '.

telefone fixo, hoje em R$ 30,00 mensais. -'

A proposta tramita na Comissão de
Defesa do Consumidor.
A iniciativa é merecedora, de elogios. ,,,;
Resta saber se os nobres deputados
terão tempo para votar a matéria.

.

....

o,

CONTESTAÇÃO Projeto altera os critérios
de pagamento de diárias

J.

Presidente do PL de Jaraguá
i �iscorda da Executiva estadual

� JRIA HELENA DE MORAES

I � I

}ARAGUÁ DO SUL - o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
encaminhou à Câmara de
Vereadores mensagem alterando

.

os critérios de diárias e despesas
de viagem pagas aosservidores

municipais em deslocamento

temporário, a serviço da
Prefeitura. A proposta modifica
a Lei 2.276, de junho de 1997.
"As alterações pretendidas
decorrem da necessidade de se

proceder a adequação da lei, de
forma a assegurar a correta

aplicação e a conseqüente
comprovação das despesas
oriundas do pagamento de

diárias", justifica o prefeito.
A mensagem esclarece que

,

o funcionário receberá pelas
despesas de pernoites de acordo
com a quantidade de dias

especificados no relatório de

viagens. "Quando o afastamento
da sede do município necessitar

de apenas refeições, o

beneficiário fará jus a uma

refeição para o intervalo da saída,
desde que a mesma ocorra antes

das 11 eI4 horas; e a mais uma,
caso retome após as 19 horas".

"Quando se tratar de viagem
com a finalidade de parti
cipação em palestras, seminários,
cursos, congressos, conferências,
simpósios ou congêneres, o

relatório de viagem deverá

conter, ainda, a exposição de
motivos

-

fundamentada e

autorizada pela chefia irne

dia ta". O novo texto exige
também que as diárias recebidas
em excesso devem ser restituídas
aos cofres públicos até o terceiro

dia útil após o retorno.

VALORES - O projeto, no,,,,
entanto, não altera os valores de

,

diárias e pernoites a serem pagos'
�

, r
aos funcionários públicos..
definidos em 2001. Assim, o'
pessoal de nível 1 - prefeito?'
vice-prefeito, chefe de Ga

binete, secretários, secretários- II
adjuntos, assessores especiaiso r
dir e tor.e s de au tarquias sz
presidentes de fundações, chefes, ,

de serviços e atividades de nível

superior - receberá R$ 150,00
para pernoite e f\$ 25,00 para,
refeição, nas capitais; R$ 100,00
de pernoite e R$ 20,00, nas

cidades do interior, e R$ 200,00
de perno ite e' R$ 30,00 de

refeição, quando no exterior em
Brasília. Já o pessoal de nível Z>
atividades de nível médio:'
Magistério' e atividades,
auxiliares _:_ receberá de pernoíte='
R$115,00, R$580,00 e R$ 160,00 -

e de refeição R$ 20,00, R$18,00
e R$ 27,00, dependendo do
destino da viagem.

I '

e !
I

� Nora diz que Odete

de Jesus domina o
I

partido e não permite
qriação de diretório

: ]ARAGUÁ DO SUL - O PL
1 j�raguaense e a executiva estadual

do partido estão em conflito. O

I' �residente da Comissão Provisória

�e Jaraguá do Sul, Leônidas Nora, .

�cu�?, a, presidente do l?�rtidp, .

deputada Odete de Jesus e a

�xecutiva estadual, d�'t6m�rem

1ecisóes unilaterais e de não dar

lspaço aos diretórios municipais.
�a avaliação deNora, o problema
,ão se restringe apenas a Jaraguá
10 Sul, mas a todo o Estado onde

�xiste um PL organizado.
i Entre as críticas feitas à direção
to partido, Nora cita a proibição de

ydete para a criação de diretórios'

runicipais. "Depois de elegermos o
�refeito, o presidente da Câmara de
Vereadores e termos mais de mil

filiados, ainda não recebemos

futO;iz:ÇãO para fundarmos o

ruretono ,lamentaNora, que atribui� negação de Odete ao fato dela ser
çandidata à reeleição e por temer a
concorrência.

I, "Tudo iabem até quemanifestei

�ffitenção de lançar um candidato a

! eputadoestad�alpor [araguádoSul
f dISse que o. PL teria condições de
eleged'd .

I
r OIS eputados estaduais e um

,. Governo encaminha à
. ,

Câmara' de Vereadorés'
mensagem propondo alteração
nos critérios de diárias e

despesas de viagem 'pagas aos

servidores municipais a serviço
da Prefeitura.

Presidente do PL de Jaraguá do Sul, Leônidas Nora, acusa a Executiva estadual de tomar atitudes unilaterais

candidato do partido a uma vaga
na Assembléia Legislativa.O nome

do candidato a deputado federal
ainda não está definido e pode sair
dos partidos aliados: PDT,PTB e

PPS. Nora enfatiza que a postura
centralizadora de Odete de Jesus
gera insegurança entre os filiados

que têm perspectivas séries. "Existe
uma interferênciamuito grande do
grupo ligado a Igreja e forças que

federal, mas, para tanto, precisamos
estar unidos", comenta Nora, que
pretende voltar e se entender com a

presidente do partido."Nosso pedido
é que ela ouça as bases e entenda

que oPLé democrático e que as bases

queremcontribuirparao crescimento
do partido", enfatiza.

Ainda de acordo com Nora, o
presidente da Câmara de

Vereadores, Ronaldo Raulino, é o

poderiam contribuir para o partido,
como em Jaraguá do Sul, que

elegeu prefeito e presidência da

Câmara, não são valorizadas",
resume.

Quanto ao convite feito pelo
PMDB às lideranças do PFL no

município,Nora diz que isso faz parte
do processo político. "Tambémvou

,

convidaroPinhoMoreiraparavirpara
o PI.:.', ironiza.

• A proposta, no entanto,
não, altera os valores de
diárias e pernoites definidos
por decreto de 2001. Assim, o
maior pernoite é de R$
200,00 e o maior valor pago
para refeição é de R$ 30,00.

�ilvio Pereira admite {que
I
I DA REDAÇÁo - O ex

�ecretário-geral do PT Silvio
rereira afl
� ,

rrnou ontem, durante
I epOlmento à CPI (C '-

P I
ormssao

ar ame t dI ,

n ar e Inquérito)ltllsta do C '

I S arreIOS, que sabia
�ue o ex-te iro dDI" SOuretro o partidoe ublo S boares uscava

lempréstimos na rede bancária
�as '

'q I
negou ter assinado

I Ua quer d _ .

I um os emprestrmos�m nOm d'
,

�
e o PT. Ele também

esou saber d 'A.
,i< a eXlstenCla do
i mensalão"
i P�reira' 'd' '

lhf ISse que a única
lormaçã

qUe Del 'bo que tinha era de

iunt '

u 10 buscava dinheiro
o a rede b "

gab' ancana. Mas não
Ia ond

dinh'
e e nem quanto

elro S
entre

. egundo Pereira,
março e abril deste ano,

Executiva do PT não aceita a

suspensão de,Delúbio Soares
sabia de empréstimos do partido

profissionalmente e tiveram

duas divergências em relação a

peças publicitárias produzidas
por Marcos Valéria para cidades
de São Paulo.Pereira negou que
soubesse que Marcos Valério
estivesse fazendo os

empréstimos em nome do PT e

afirmou que, sobre a dívida do

partido, quem deve responder
é Delúbio Soares.

PATRIMÔNIO - Pereira só

se recusou a responder uma

pergunta até o momento em seu

depoimento à CPI. Segundo ele,
por recomendação de seus

advogados, ele não vai

responder qualquer
questionamento em relação ao

seu patrimônio.Os integrantes
da CPI começaram a ouvir

'Pereira "às cegas". Isso porque,
embora os parlamentares
tenham aprovado na primeira
se s s ão de votação de

requerimento quebra do sigilo
bancário do petista, a CPI ainda
não recebeu nenhuma

documentação. "Nós já vimos

que há lentidão em quebrar
.

sigilo bancário", afirmou o

relator da comissão, Osmar
Serraglio (PMDB-PR).

Em sua rápida apresentação
na abertura da sessão, o ex

dirigente negou que tenha feito

nomeações no governo e disse
está prestando depoimento na

CPI "para defender a verdade".
"Eu quero informar que quem
nomeou foi o governo. Eu nunca
nomeei ninguém".

houve uma reunião do diretório
do PT e, naquele momento, as

contas do partido indicavam
uma dívida de R$ 20 milhões.

DAREDAÇÁO - AExecutiva do
PT não aprovou a suspensão por 60
dias do ex-tesoureiroDelúbioSoares,
umdos responsáveispeloempréstimo
feito com o aval do publicitário
MarcosValéria Fernandes de Souza,
apontado como um dos operadores

,

do "mensalão".
A proposta de suspensão foi

apresentada por integrantes da

esquerdadopartido e necessitavado
apoio de dois terços dos membros da
comissão. Dos 18 integrantes
presentes, sete votaram a favor da

suspensão e 11 votaramcontra.

DÍVIDAS - O deputado Ivan
Valente (PT-SP) afumouontem que
adívidaoficial do PT, semcontabilizar
os juros, é de R$ 39milhões, quase o

dobrodosR$ 20,4milhõesanunciados
anteriormente pelo secretário de

finanças, deputadoJoséPimentel (PT
CE). Valente também sugeriu que a

Executiva Nacional está tentando
separaro que é "dívida legal" doque é '

"dívidapessoal" -sobaresponsabilidade
de Delúbio - das contas do partido. "

Outropontopolêmico abordado
porValente no exame deis contas do'
partido foi a questão das diferentes
faixas salariais entre os dirigentes.
Segundo o relato de Valente,
Delúbio e Silvio ganhariam R$ 11
mil cada um enquanto os demais
dirigentes ganhariam em tomo de
R$ 7 mil e R$ 8mil. O salário do ex

presidente do PTJoséGenoino, por'
exemplo, 'era de R$ 8 mil.

Jj
'c

"Este era um problema muito

enorme (s ic) , que poderia
comprometer nosso projeto".
Pereira afirmou ainda nunca ter
tido contato com alguém do
Banco Opportunity e negou
conhecer os donos da empresa
NovaData e também Mauro

Dutra, dono da empresa,

apontado como amigo pessoal
do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.

Sobre a sua relação com o

publicitário Marcos Valéria
Fernandes de Souza, o ex

secretário-geral do PT afirmou

que se conheceram apenas
.

)
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o bancõ reúne, autoridades,
clientes e funcionários para um

jantar comemorativo pelos 43
anos. Nas inaugurações do auto
atendimento realizadas' na

segunda e na terça-feira, em

Chape có e Criciúma, o

presidente Eurídes Mescolotto
informou que no ano passado o

Besc comprou um

supercomputador central e foi
licitada uma empresa de

telecomunicações para ampliar a
velocidade de transmissão de
dados.

Mescolotto disse que, ao todo,
serão 170 máquinas a serem

instaladas em todo o Estado. Nas
12 maiores agências todos os

equipamentos de auto

atendimento serão trocados por
novos e as máquinas em bom
estado serão remanejadas para
outras unidades do banco.

Em relação ás portas de

segurança, este ano já foram
instaladas 44 delas com detector
de metal e até o.final do ano esse

dispositivo contemplará mais 31

agências. Com este investimento,
a atual administração (que
assumiu em 14 de fevereiro de

2003) atinge cerca de '30%, d�
rede de agências que' não

_ dispunham desse dispositivo,

PANORAMA

�cambra
COMEx I POR MARCOS AUGusto PORDEUS DE PAULA

r----- I '

.,. Incoterms e tribunais brasileiros

Todos 'os agentes de comércio exterior, estudantes, operadores e

aqueles que se interessam pela área já ouviram falar nas chamadas

I�COTERMS. Se não ouviram esse termo expressamente, certamente

já' viram em contratos internacionais ou escutaram algo sobre a

adoção de siglas (p.ex. FOB, CIF) nas negociações internacionais.
Tratam-se ;JS INCOTERMS de cláusulas identificadas em siglas, cuja
adoção se tornou praxe nos negócios internacionais porque sua

�era menção significa a adoção de inúmeras regras. Pode-se citar

o caso de que a mera citação da cláusula FOB - Free on Board -

enuncia (resumidamente) os limites da responsabilidade do

etportador e importador, garantindo a obrigação daquele de

erbarcar a mercadoria, correndo a partir de então os riscos do

neqócio pelo importador. Isto nos mostra que a adoção da sigla
representa uma maior praticidade nos contratos, sendo essa uma

caraCterística nas INCOTI;_RMS.
Porém, há um risco eminente na adoção dessas cláusulas, muitas
vezes desconhecido pelos agentes de uma negociação internacional:
as INCOTERMS são reqras privadas (/ex rnercstonei e não leis

tntemeconsis (como por vezes se ouve). Não se trata de Tratado ou

Convenção Internacional ratificada por países. Por essa razão, não
têm força obrigatória e, segundo a legislação brasileira, o fato de sua

origem ser privado (e não na Lei, norma pública e .coqente),
d:ificultaria seu reconhecimento pelos Tribunais. ,

'

,

'

Giente do problema legislativo e da realidade prática, uma solução
i�dicada é que os contratantes, ao decidirem pela aplicação das

I�COTERMS, redigam-nas integralmente no contrato, como

cláusulas por eles pactuadas, ao contrário do que normalmente
ocorre que é tão-somente a adesão das partes a essas cláusulas

a�ravés da indicação da sigla.
'

E:sse pequeno cuidado, embora pareça preciosismo, garantirá a

efetividade das clausulas pactuadas, sem perder a essência do
I ,

negócio realizado.

�ANCAS DE COMÉRCIO EXTERIOR - Por Randal Gomes

�amentavelmente, várias pessoas de nossa comunidade ainda

acredltarn que bancas finais são apenas apresentações de trabalhos
teóricos. sem profundidade ou vivência. Isto, entretanto, é um

ledo engano que insistentemente se comete. O que sé tem visto
das bancas apresentadas pelos acadêmicos da UNERJ é grande
fpco empresarial, resolução de problemas práticos e prospecção
de negócios em outros mercados.

qfetivamente, a comunidade de profissionais de Comércio Exterior

�jovem, majoritariamente entre os 20 e 35 anos. E isto não porque
fãO haja profisslonais mais experientes no mercado, mas é que
tem sido os jovens os grandes fomentàdores das discussões, do
I ,

conheoírnento e do abandono do modelo 'compra Brasil' que tem,

�ido o norte de nosso Comércio Exterior.
.

III ENCONTRO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS -,Por Randal
I '

Gomes

� primeira noite do III ENI contou 'com a presença de autoridades

públicas e acadêmicas, comunidade empresarial e profissionais de

Comércio Exterior do norte catarinense. Com a temática focada nos
I �esafios e oportunidades gerados pelo comércio bilateral entre Brasil e

�hina,houve uma primeira palestra com ó Sr.Chiu Chen Yen,presidente
ela Câmara de Comércio Brasil - China e então um talk show com
� ,

,

I)rofissionais e empresárips que atuam no mercado chinês há longa
pata.

'

pegundo posicionamentos da platéia, a temática foi relevante e omodo
de abordagem correto. Alguns se declararam estarrecidos, com a

�xtensão do comércio internacional chinês e seu impacto na economia

mundial, especialmente na da microrregião do Vale do Itapocu. E de
;(;Iossa parte, acreditamos sinceramente que são momentos como estes

!que conduzem a importantes fóruns de discussão.
:RODADAS DE NEGÓCIOS - Por Randal Gomes

.

;Vários empresários estiveram presentes às Rodadas de Negócios do III

(ENI, prospectando negócios e criando contatos. É importante destacar,
!que há vendedores e compradores e um momento como este os

:coloca em contato, favorecendo a aproximação, através do respaldo,
�institl!Jcional do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul e a posterior
tcomercialização.
�s_empresas que vieram de outros estados da Federação mencionaram
í�ue é impressionante o ambiente de negócios encontrado em Jaraguá
�o Sul e o potencial de demanda reprimida para comercialização em

:hovos mercados. Ficou-nos a idéia de criar oportunidades destes
, ,

:momentos não apenas no mercado internacional, mas também no

:mercado brasileiro, com outros focos e' áreas.

1Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Mestre em

:Ciência Jurídica e professor da disciplina' Direito Internacional
:Público e Privado no curso de Direito da UNERJ.

:e-m�il: rnarcos.pordeusê'terra.corn.br; ,
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FEDERALIZADO

Besc faz 43 anos lnauqurand,
áreas de auto-atendimento

Enterrada mais uma vítima da violência em Jaraguá do Sul
I

.,. o banco comemora

também o bal_anço
positivo e a aquisição'
de novas máquinas

FLORIÁNÓPOLIS - o presidente
do Besc, Eurídes Mescolotto,
inaugura hoje às 9h30 na agência
Besc Fácil do centro da Capital
às 9h30mais um dos quatro novos
ambientes de auto-atendimento
que servirão de modelo para
outros.que serão implantados em
todo o Estado. A inauguração faz

parte das comemorações dos 43
anos do banco, cuja primeira _

agência foi aberta no dia 21 de

julho de 1962. Ainda hoje, às

cinco da tarde, Mescolotto e

diretores participam da
confra ternização com os

funci�nários das cinco agências
de Joinville, na agência central
da cidade, antes da abertura do
23º Festival de Dança, do qual o
Besc é um dos patrocinadores.

No dia do aniversário,
amanhã, Mescolotto inaugura o

auto-a tendímenro e a nova

agência de São José (Campinas),
na Grande Florianópolis. À noite

}ARAGUÁ 00 SUL - Um grande
número dé pessoas acompanhou
ontem, o enterro do comerciante Ivo
Ballock, 58 anos. Ele estava internado
naUTI doHospitalSão José desde o
último sábado, quando foi baleado
com três tiros, num assalto à sua

residência, na rua Frederico Curt

Vasel, bairroVilaNova.
Parentes e amigos estavam

entristecidos e indignados com a

violência queBallock foi vítima. O
enterro foi às 10 horas damanhã no
Cemitério doCentro.

O comerciante, natural de

JaraguádoSul, deixa esposa, três filhos
e uma neta.O irmão da vítima, Udo
Ballock, disse à reportagem do
Correio do Povo, que'a família
sempre foimuitopróxíma, e que nesse
momento de dor os familiares estão
mais unidos doque nunca. Ele definiu
como "preocupante" oaumento nos
casos de violência nomunicípio. "As ,

pessoas estão se sentindo

desprotegidas. A sociedade precisa
cobrarmais dos governos", diz.

Ballock levou três tiros calibre 38:
na boca, orelha e no peito. Foi
socorrido peloCorpo deBombeiros e
levado para a UTI do Hospital São
José, mas não resistiu aos ferimentos.

A PM suspeita que o carro

utilizado pelos criminosos seja o,

A agência de Jaraguá em breve vai receber novos equipamentol� [

o Besc comemora 43 anos com resultados positivos no balanço e afasta
I definitivamente o "fantasma" da privatização, que vinha rondando a

instituição desde que ela foi federalizada, ainda no Governo Esperidião
Amin. A manutenção do banco como estatal foi uma das promessas de
campanha dos então candidatos Luiz Inácio Lula da Silva eLuiz Henrique
De um prejuízo de R$ 1,2 bilhão em 2002, o banco catarinense vem

apresentando sucessivos superávits. No primeiro trimestre deste ano, as
cinco empresas do Sistema Financeiro Besc tiveram um lucro líquidode I

R$ 11,6 milhões - resultado 67,5% maior do que o obtido em igual
período do ano passado. Contribuíram para este resultado, entre outros

fatores, a expansão de 24,44%nas operações de crédito, que chegaram
a R$ 454,1 milhões. O crescimento das operações de crédito decorreu,
especialmente, da expansão dos empréstimos em consignação, que
evoluíram de R$ 75,9milhões, em 31 demarço de 2004, para 133,6 milhões
em 31 de março de 2005, e da carteira de títulos de empréstlmos e títulos
descontados do banco comercial! que passou de R$ 85,8 milhões para RI
127,1 milhões. Contribuíram ainda para este resultado o aumento das
receitas de prestação de serviços e a redução de despesas.administrativas:

O comerciante assassinado deixou esposa, três filhos e urna.netinha a

mesmo que foi abandonadoperto da A PolíciaCivil continua investi- PúblicadoEstado, Ronaldo Benedet P
ponte pênsil do RioMolha-Trata-se gandoo caso, porênquanto semnovas esteve emJaraguá doSul e anunal)l d
de um Gol placas LZU 23 64 de pistas.OdelegadoAntônioGodoy, en- oaumentódoefetivopolicialno�_
BalneárioCamboriú, com registro de carregado das investigações, informou do. Segundo ele, ainda este an�
roubo no dia 8 de julho. De acordo' que trabalhacom a hipótese de latro- realizado concurso para contra, "/

, com a PM essa plaça é fria. A placa cínio (matarpara roubar).Oassaltante de cerca de 700 policiais, entre cIVIl

verdadeira éUC 4627, de [oinville e fugiu sem levarnada.No início dessa militares.MasoSecretarionão�;JUt
propriei:árioéJoãoAze�edo. semana, o Secretário de Segurançà daquantospohciaisJaragu�
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NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

PANORAMA

) Rodada de negócios agrada'
Iorganizadores e participantes

!Prestadores de
rviços e Câmaras

erem ampliar
gócios e exportação

le,

JARAGUÁ 00 SUL - Em menos

horas cerca de 40 entrevistas
u2S , ,

raroagendadas ontem na p�eIT.a
ada de negócios internaClOnaIS

fIIprestadoresdeserviços eCâmaras
eNegócios Internacionaisno segun-
o dia do 3° Encontro de Negócios
ternacionais, promovido pela
bra, Ceias eUnerj.O executivo

Cambra,AlexBecker, enfatizaque
�eta não é propriamente fechar

e�ócios.na hora,mas criar a cultura
eque épossível exportar.
Estão fazendoparte da rodada de

m

egócios intemacionais empresas
aI

je restadoras de serviços eCâmaras de

egócios Intemacionais da China,
ne Sul e Americana. Todos em

m uscadeprestarserviços, revervalores
abrirnovas frentes. VilmarVicente

lves representa a Cargo Brasil,
restadora de serviços de Jaraguá do

�,Ele se diz surpreso com aprocura

rinformações e com apossibilidade
e conquistarnovos clientes, inclusive
ma chance de enviar trêsmilhões
e toneladasdeminériobrasileiropara

aChina. "Hoje cinco clientes fizeram
consultas conosco", exemplificaAlves.

ASecreb-SeguradoradeCrédito
do Brasil S.A também, está

participando da rodada. O diretor
presidente daempresa,WernerAugust
Sõnksendizqueoevento é importante
para a conquistadomercado da região,
considerado umpótencialexportador
Atualmente aSecreb tem30 clientes

.

no Brasil e desde o início do ano uma
filial em Joinville. "Estamos muito
otimistas e certos de que aqui
conseguiremos novos clientes".

Na avaliação de Alex Becker a

realização do Encontro de Negócios
Internacionais legitima o potencial
exportardeJaraguádoSul. De acordo
com ele, 54 empresas da cidade são

exportadoras e a previsão para o ano
que vem é deumcrescimento de 20%.
Os setores que mais exportam são o

metal mecânico, moveleiro,
alimentício e têxtil. Setenta e cinco

das exportações são feitas porgrandes
empresas.

O presidente da Acijs,Paulo
Obenaus,saliema que em 2003-2004
Jaraguá do Sul teve um crescimento

na exportaçãona ordemde 43%. E as

expectativas para 2005 são bastante

promissoras, disse o presidente, que
espera um incremento de 22% até o

finaldoano. 'Anossapropostade inserir

Jaraguá do Sul no mercado externo
está sendo concretizada", enfatiza.

Castro J,únior falou sobre negócios internacionais pela internet

CORREIO ECONÔMICO
Manjfesto
Empresários, representantes de magistrados, federação de bancos'
e sindicatos lançaram na sequnda-feira o "Movimento Pela

Leqalidade, Contra o Arbítrio e a Corrupção'; que faz críticas a

. supostos excessos cometidos em operações da Polícia Federal no
combate à sonegação fiscal, entre outras coisas.De acordo com o

movimento, as ações da PF ferem o estado democrático de direito,
quando expõem suspeitos à execração pública com as operações
para os prender.Na semana passada, a empresária Eliana Tranchesi,
dona da Daslu, foi presa por suspeita de sonegação de impostos.
No fim de junho, em outra operação, a PF prendeu 24 pessoas,
sendo nove advogados, sob suspeita de lavagem de dinheiro,
evasão de divisas e sonegação fiscal em sete Estados. Em meados
de junho, os donos da Schincariol foram presos sob suspeitá de
participar de um esquema de sonegação fiscal que teria desviado

R$ 1 bilhão dos cofres públicos nos últimos cinco anos.

>[

Capam \

Analistas do mercado financeiro

prevêem que o Copom (Comitê
de Política Monetária do Banco

Central) vai manter a taxa básica
de juros da economia brasileira

(Selic) em 19,75% ao ano na

reunião que termina hoje. Essa
expectativa faz parte do boletim

Focus, divulgado semanalmente

pelo BC a partir de consultas a

mais de cem analistas do
mercado financeiro.

Circo
Apesar de admitir que as

operações da PF são legais,
João Antonio Garreta,
presidente da Associação
Paulista do Ministério Público,
vê "excesso de mídia': Ele

questionou o número de

prisões temporárias realizadas
e o uso de algema em muitos
casos."No caso da dona da

Daslu, não era necessária

prisão. Ela poderia ter sido
apenas intimada'; afirmou.

')

"

Ji
Com uma experiência de 23 anos de atuação em comércio exterior o

advogado Osvaldo Agripino de Castro Júnior falou ontem para os

empresários e estudantes de Comércio Exterior da Unerj sobre
contratos internacionais de compra e venda pela internet. Castro Júnior
é doutor no assunto e veio a Jaraguá do Sul para ensinar um pouco

. do que sabe na tentativa de evitar que os exportadores cometam

erros que possam trazer prejuízos.
De acordo com o. advogado, apenas um clique no mouse pode mudar
.toda a seqüência do negócio, que, de uma simples tratativa, pode ser

considerado negócio fechado e se transformar em tormento para
uma das partes interessadas. A intenção do palestrante foi a de alertar
os exportadores para que tenham cautela quando se aventurarem a

fazer negócios internacionais por meio da internet. "Aconselho a

contratação de uma assessoria.tporque a lei sobre o assunto é muitas
vezes desconhecida'; afirma Castro Júnior, que também falou sobre

jurisprudência, doutrina, cláusula de foro e lei aplicável.
--�----�������������

No ataque
O presidente da Força

\ Sindical, Paulo Pereira da Silva,

� Paulinho, chegou a

comparar a operação às ações
da ditadura militar brasileira e

disse que elas ocorrem por
motivação política. "Se
invadirem um sindicato ligado
à Força, nós vamos enfrentá
los. Estão fazendo isso para
encobrir o que a quadrilha do
PT está fazendo'; afirmou.

unos debatem sobre apaz e a segurançana cidade
: JAMGUÁ DO suL' - A Escola
stadual Marcelino Holando'
onçalves, na Ilha da Figueira, está
esenvolvendo um trabalho de
onseientização dos alunos com o

ema "paz". A diretora da escola,
reiRibeiro Hahn, explica que a

tenção é mostrar às crianças e

dolescentes, que a paz também
epende das atitudes de cada um e

ue está relacionada aos valores
ais e a forma como esses valores

-opostos emprática no dia-a-dia.
Durante toda a semana estão

ndopromovidas discussões em sala .

eaela Os alunos, desde a la série do
nsino fundamentalaté oúltimo ano mentos que são registrados. Sinto ela, o trânsito também temsidomotivo
�oensinomédio, elaborararncartazes medoporque todos os dias voue volto de preocupação: "Já fui atropelada
�iradosnotema,queestãodistribuí_ da escola de bicicleta, Se venho pela por uma moto quando andava de

d1 pelas salas e corredores doprédio. rua, corro o risco de ser atropelada e a bicicl�ta.Apesardo susto, tive poucos
MLNa opinião da aluna da 7a série, calçada éumespaço para os pedestres. ferimentos. O pior foi que amulher

I
uGirardiPereira, a paz está ligada Ficaria bemmais tranqüila se tivesse que dirima amoto, ao invés de parar,ao "

,
"'"

respeito ao próximo e à uma cicloviapor onde pudesse andar acelerou e foi embora, sem se
tolerân ' "

EIca. a se diz preocupada comsegurança",comema. preocupar com o que teria
Com o aumento da violência na' A aluna SuelenJacomini, do 1º acontecido comigo", conta. '

cidade, inclusiveno trânsito. "Quando ano do 2º grau, acha que Jaraguá do Na próxima segunda-feira, dia� pego o jornal de manhã fico Sul ainda pode ser considerada um 25, SantaCatarina comemoraoDia
� Pdreocupada com o grande número "pedaço do paraíso", se comparada a da Paz, instituído recentemente peloe casos de Iassa tos e de atropela- outras cidades brasileiras. Mas, para governadorLuizHenrique daSilveira.�-�------------------------------------------------------------�

As crianças fizeram trabalhos sobre a paz e debateram o tema

A Banda de Terceira Idade de

Jaraguá do Sul está animando a Praça
Ângela Piazera. Sete integrantes da
banda estãotocando na Praça para
promover a 21 ° Kolonistenfest, que
acontece no final de semana (de
sexta a domingo) na Sociedade

Aliança, em Rici Cerro 2. A Banda vai

tocar na Praça até amanhã. "É uma

forma de resgatar as tradições dos
colonos e convidar a população para
a festa'; argumenta o presidente da
Sociedade, Waldino Hornburg.

Habitação
Ao Caixa Econômica Federal
anunciou o melhor

desempenho nas áreas de

habitação, crédito, transferência
de benefícios e bancarização da

população de baixa renda. Com
o maior orçamento disponível
na história do Sistema de

Habitação, o que possibilita
atender cercá de 720mil

famílias, a CAIXA definiu a

habitação como meta prioritária
para o segundo semestre.

')

.:)

6

"]

')

,
.J

� I

.

Regional de 'Videira:
'

RS 15milhões investidos
em dois anos emeio.

o trabalho das Secretarias Regionais está contribuindo para agilizar
a realização de obras e ações importantes em todo o Estado. Como em Videira: ._...,

foramR$15milhões investidos em apenas dois anos e meio. Das 21 escolas da rede

estadual, 18 foram reformadas e ampliadas. E na área da saúde, recursos foram
aplicados, entre outras coisas, na aquisição de equipamentos e na construção de

postos de saúde, como os de Pinheiro Preto e Salto Veloso. São obras e.ações do
Governo de Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento
Regional emVideira
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PANORAMA

14o Batalhão recebe visita e

inspeção do comando-geral
JARAGUÁ DO SUL - Até o final

do governo do LHS, a PM de Santa
Catarinadeverá termais 2.120policiais
somados aos atuais 11.574. A
novidade foi anunciada ontem pelo
comandante geral da PM em Santa

Catarina, coronel Bruno Knihs. EI�
esteve emJaraguádoSulparacumprir
o plano de visita e inspeção, feito uma
vez por ano em todos os 15 batalhões
existentes no Estado.

Ainda de acordo com Knihs,
nestas visitas os anfitriões

CESAR JUNKES

Bruno Knihs, comandante da PM

apresentam relatório de atividades
e de necessidades do Batalhão. E
a falta de efetivo' tem sido a

principal reivindicação.O déficit
em toda Santa Catarina é de 3 mil

policiais. O comandante geral
informa que uma das estratégias
do Estado para aumentar o efetivo
será a contratação de 1.500
soldados temporários. Serão jovens

'

de 18 a 23 anos, com segundo grau
completo e que serão contratados

por um-ano com possibilidade de

renovação por mais um ano por
dois saláriosmínimos por mês. Esse

pessoal receberá um curso de 10
semanas e vai fazer trabalho
interno nos quartéis.

Ainda de acordo com Knihs, a
ONU diz que deve ter um policial
para cada 250 habitantes, um .

número bastante distante da
realidade local. Em Jaraguá do Sul,
amédia e de um policial para cada
gruposde 700 habitantes. "Nossa
meta é um policial para cada 450 ..
habitantes", afirma' o coronel.
Outra novidade anunciada pelo
comando geral da PM é a: que
Jaraguá do-Sul será sede da 6°

região, com a instalação de mais

um Batalhão.
'

Falecimentos
faleceu às 08:05h do dia 18/07, o senhor Otávio Nicocelli, com
!dade de 71.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi

� o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 04:15h do dia .19/07, a sen hora Antôn ia Josefa da Silva,
com idade de 87 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de
Guaramirim e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.

MPREGOS
O Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 577,'
Centro. Telefones 370-7896 ou 370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:
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ARTE DA DANÇA

Começa hoje o 23° Festival de
I

Dança com Balé Mazowsze

Em time que ganha ....
tJm executivo do 5BT está tentando fazer a cabeça de Silvio Santos para que o

telejornal de Ana Paula Padrão entre no ar na faixa das 22h e não entre 18h e

21 h como foi prometido a ela. Ele alega ao dono do SBT que não é interessante

mexer no que já está no ar neste horário ("Chaves'; Ratinho, "Family Feud"
"Roda a Roda" e novelas), que dá 1'10 mínimo entre nove e dez pontos rio Ibope.
Mas o contrato de Padrão diz que ela entrará no ar até as 21 h.

.

No Fantástico
Ana Paula Arósio será urna noiva 'que fugirá da igreja. A atriz gravou segunda
feira um episódio de "Damas e Cavalheiros'; novo quadro do "Fantástico'; na
Candelária (Rio).

Que chique •••

Valéria Valenssa deu uma passadinha na Daslu neste final de semana. A ex

Globeleza usou o heliponto da loja para ir a Campos do Jordão com os dois
.

filhos.

MÁ'RCIA BENTO

... Dois. grupos de

Jaraguá vão paticipàr
do maior Festival de

Dança do mundo

JARAGUÁDOSUL-Começa hoje
a 23ª edição doFestival deDança de
Joinville comaapresentaçãodogrupo
folclórico Mazowsze-BaléNacional
da Polônia, um ícone do folclore

daquele país. Até dia 30, o evento

promete reunir jovens e adultos em
noites competitivas, palcos abertos,
FestivalMeiaPontaeMostradeDança
Contemporânea. Dois grupos de

Jaraguá do Sul devem se apresentar
noFestival, consideradopeloGuiness
Book o maior festival do gênero no
mundo. Nesta edição, o Festival de '

Dança de [oinville vai abrir espaço
paraumamostrade vídeo-dança, que
tem o objetivo de destacar peças de

dança feitas para o vídeo, a mistura
das linguagens e a concepção.

O grupo jaraguaense de dança
tradicional húngara "Dúnatil"

1presentano sábado, 23, a coreografia
':A,Vonat", que significa "O trem". O

grupo vai competir pela categoria
Danças Populares, Conjunto
avançado e deve encerrar as

apresentações de sábado no

Centreventos Cau Hansen. O

COR

Os integrantes do grupo húngaro devem trocar de figurino pelo menos sete vezes

sapateado é a base da coreografia,
fazendo ligação com o som das
locomotivas daHungria.

O segundo grupo jaraguaense
deve se apresentar apenas nos palcos
abertos e foi avisado da classificação
através da equipe de reportagem do
Jornal Correio do Povo. O Grupó
'Arte eJcultura Terra & Pampa" se

inscreveu para -participar da mostra
competitivamas conseguiu pontuação
necessáriapara se apresentarno palco
aberto.O grupo tem dez integrantes e
deve fazemo totalcincoapresentações,
comdatas e locais aindanão definidos.

INGRESSOS - Desde o -.

primeiroos ingressos estão a vencia •

internet e também nas bilheteriasw
Centreventos Cau Hansen, e

Joinville. Para os dias da aberturaern
noite dosCampeões (30) os ingr
já estão esgotados.Odiamaisconm
rido depois da abertura e do encem

mento é a noite do dia 28 quanoo;
apresentam os grupos de Oan� _

RuaeDançaConteillfX:lrânea.Ollt
dos ingressos varia entre R$6 e RI�
Mais informações pelo sile'

. wwW.festivaldedanca.com.brou[1l
telefone (47) 423-2500.

MAZOWSZE' - O grupo que
abre as apresentações deste ano foi
fundado em 1948 e apresel}ta um

folclore estilizado e se destaca por ter
_

conseguido criar um repertório'
internacional, a partir da dança
regional. Com quatro toneladas de

bagagem e 90 componentes, o grupo
prometeumespetáculo inesquecível,
repleto de cores e_ marcado pela
qualidade técnica emovimento.Além
de Joinville a companhia irá se

apresentar nas seguintes cidades
catarinenses: Florianópolis, [oaçaba,
Lages, Blumenau e Jaraguá do Sul.

Braços (des)cruzados
I

Astrid Foritenelle se reuniu ontem com a diretoria
\

da Band para saber qual o seu destino na emissora. I I

O que a moça, que joga nas 11, não quer é ficar de

braços cruzados em casa.
/

Mais confusão
Os gordinhos de "O Grande Perdedor'; do SBT, não estão com sorte. Outra ação
de plágio está correndo na Justiça 'contra o programa. Desta vez quem acusa é

um publicitário de Uberlândia (MG).

Brincadeirinha
Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, deu um ataque num estúdio de gravação
porque alquérn mexera na mesa de som. Mas quando soube que era urna
pegadinha de Daniella Cicarelli, que vai ao ar no "Presepada'; da MTV, amansou.

EmDVD
A GloboMarcas quer lançar em DVD as séries que
têm sido exibidas no "Fantástico': Estão à venda aS

apresentadas por Drauzio Varella. A ,previsão é de

que em dois meses estejam todas à venda,

Transformação I
Mariana Ximenés, que é loura na vida real, precisa pintar os cabelos a cada 20

dias para ficar com o visual de Raíssa, sua personagem em "América': Para
manter o corte, é uma vez por mês.

Demadrugada
A crise política está ajudando a engordar o ibopedo
"Programa do Jô" Com debates e entrevistas col11

políticos, o ta/k-show tem registrado este mês
médias de dez pontos, com 40% de sbsre.

\ -,.

Ana Hickmann ficou morena para ser fotografada para a revista "Cool" e o

resultado foi indlcado para o 11 Prêmio Avon Color de Maquiagem. O trabalho
foi de André Gagliardo.

.

Novo.s âncoras
Márcia Peltier e Francisco Barbosa, ex-comunicador da Rádio Globo, serão os

novos apresentadores de telejornais da Record. A emissora vai investir ainda

mais em jornalísticos no Rio.

Transformação II
"Dona Encrenca"
O

.

d FI'
.

Z'
-

d rn Daniell,s amigos e avio verter nao per cara ,

Cicarelli. A modelo, que há pouco mais de um mel

está namorando o jovem advogado, já ganhoU ui]1

apelido dos rapazes. Segundo Marcia Peltier, na
de

'Jornal do Brasil; ela está sendo chamada por eles
a

Sra. Encrenca.Na última quinta-feira, Flávio badalaVr I

solteiro pelo Redondo Lounge, no Rio, e resolveU I

embora quando soube que tinha um fotógrafo na

local. Tudo para não arrumar atritos com a dona ..

·(O
. dopovo.redacao@jornalcorrelo

,
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"

x-tenista gravou,
,

ra o programa
e' Fini�ho': da
Cultura

� JARAGUÁ 00 s� - Era para ser

';
nas mais um tremo da Malwee

anhã de ontem no Wolfgang
,

ege, se não fosse a presença
, ia! de um ex-tenista, Fernando

, eniaproveitou que estava em
:: yj]le no fim de semana e gravou
� Falcão parao seu programa "De
.' o", que passa todas as terças

�as, às 20h, na TV Cultura.

eligenivestiuo uniforme de treino

participou de todas as atividades

cf equipe, inclusive do coletivo,
ride atuou no gol e.na linha,
'Enquanto se aquecia, conver

e va com o craque Falcão, que con
O um pouco da sua história e até

"inou alguns dribles paraMelígeni.
u sempre tive vontade de gravar
oín Falcão, desde que ele estava

o'São Paulo.A intenção émostrar
o,:

o público como é o dia-a-dia de
11

equipe de futsal", disse o capitão
S:Seleçãó Brasileira de Tênis.
Depois que parou de jogar,
éligení, ou Fininho, como é

onhecido, começou a fazer alguns
rÕgramas de esportes e atualmente

QUARTA-FEIRA, 20 de julho de 2005

GRAVANDO

ESPORTE I 7 I �
__________________________..__..IIIIIII_..IIIIII .�.:

Meligeni conversa com o craque Falcão para o programa "De Fininho" que deve ir ao ar em agosto

estánaTVCultura.Alémdas terças
feiras, o programa é reprisado aos

sábados às duas da tarde, Este

programa com Falcão ainda não tem
datapara ir ao ar, mas provavelmente
será em agosto. O técnico Marcos
Moraes preparou um treino especial,
para que tudo saísse da melhor
maneira possíveL

"Fuimuito bem recebido aqui.
Eu sempre gostei de futebol, mas

as outras medalhas de prata para a

APAAtlerismo/FMElMalwee.
COMPETIÇÕES - Moras

salienta que a prioridade para esta

semana é fazer os ajustes necessários
buscando amelhor composição do
grupo, para disputar a 5ª Olesc, em
Itajaí. As provas de atletismo
acontecem sábado e domingo (23 e

24), quando a equipe poderá
conquistar pelo menos sete

medalhas para Jaraguá do Sul,
segundo com expectativa da
comissão técnica, que é integrada
ainda por Donizeti Gonçalves e

Ivanildo Souza Pinto,
Além da Olesc, a equipe da

Associação Prática de Atlerismo de
[araguá do Sul também competirá
neste final de semana nos Jogos
Abertos do Interior de São Paulo,
na cidade de Assis/Sr; parricipando
comnove atletas.

'

• De acordo com o técnico

jaraguaense Adriano

Moras, este é o quintá ano

consecutivo que Jaraguá
do Sul conquista lugar no
pódio.

• Moras salienta que a

prioridade para esta semana

é fazer os ajustes necessários
buscando a melhor

composição do grupo para

disputar a 5" Olesc, em Itajaí.

preferia não jogarquando estava no
tênis com medo de alguma lesão",
disse Fininho. Depois do coletivo,
Meligeni sentiu-umpouco o cansaço,
mas reconheceu que estava mais

cansadopor não estar acostumado a
estes tipos de treinos, "Eu até tínhá
comentado com oFalcão que estava
correndo à toa, Também joguei no
gol, pois no campo prefiro defender".

Fininho aproveitou a opor-

tunidade e também comentou sobre
a situação do tênis brasileiro. "Depois
dessa Copa Davis deu pra perceber
que o Brasil está na divisão errada.
Masàgora temos que ir passo a passo,
para chegarmos novamente à elite".
Ele prevê um bomfuturo pàra o

esporte 'no' P'àís: í'temo� ótimos'"
jogadores na categoria juvenil e isso
é bom para a renovação no tênis",
comentouMeligeni.

Mesmojá classificada, Malwee
estréia com empate em Indaial

INDAlAL!JARAGUÁ DO SUL -

Mesmo já classificadapara a fase final'
do Estadual, a Malwee empatou

.

ontemem3x3 comIndaial,naabertura
do returno da competição. O time

jaraguaense não jogou com a força
máxima,mesmo assimconseguiu um
bomresultado depoisde sairperdendo
por 2xO. Antonio, Augusto e Leco
marcaram para a Malwee e Nado,
PaquitoeLeandrofuerampara Indaial.
A Malwee volta a jogar amanhã, às
20hI5,contraJoaçaba,emLaurentino.

O time dacasacomeçoumelhoro

jogo, marcando forte e criando boas
chances, O primeiro gol saiu de urna
jogada confusa, Leco tentou sair '

jogando eMarcinhodividiu, e a bola
acabou sobrando para Nado abrir o

placar. Logo em seguida a bola bateu
na mão de Ariel dentro da área,

Paquito cobrouopênaltie fez 2xO.
No segundo tempo a Malwee

voltoumelhore conseguiumarcar aos
quatrominutos comAntonio,O time

seguiu criando boas chances, mas
esbarrounas defesasdogoleiroNei.Até
queAntonio tocaraparaAugusto,que
chutoue empatouo jogo.Aviradada
Malweeveio atravésdeurnaboa troca
depasses, queLecoacabouconcluindo.
No finaldapartida, Leandroaproveitou
rebote deMarcinho e defIDiu o placar
em3x3,

"

Fio participou dos três gols da Malwee contra o Indaial

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDOII------,tr.:

o Juventus segue treinando forte na localidade de Pedra de

Amolar, em Ilhota. Todos os dias os jogadores se reúnem em

três períodos para treinos físicos e técnicos, tudo para dar um

melhor condicionamento para todos eles. Segundo o técnico

{tarn ar Schüller, esta pré-temporada está sendo muito ,,�i

produtiva. "Estamos trabalhando bastante, mas está valendo rloé

a pena': O time volta amanhã para Jaraguá do Sul.Jogo-treino ',;1

mesm? só na segunda-feira. Segundo Schüller, a intenção é

enfrentar o Atlético-PR em Curitiba. Mas ainda não tem nada ,;':;

Enquanto isso em Ilhota•••
.: �Fernando Meligeni vive dia

de jogador ao lado de Falcão
,..-,'

certo. Bem que esta partida poderia ser aqui, aproveitando
que é aniversário da cidade.

Ciclismo
No último sábado, dois
jaraguaenses participaram
da 9a Etapa do Ranking
Catarinense de Ciclismo, na
'serra da Dona Francisca.

Joni Alberto Cozarin ficou

em segundo lugar na

categoria Master B (40/50
anos) e Sérgio Paes Nunes

terminou em oitavo na

Master A (30/40 anos). Os
dois devem voltar a

competir neste fim de

semana, na 10a etapa que
acontecerá em Itajaí.

Tietagem
Fernando Meligeni é uma

simpatia só. Ontem na'
qravação do proqrarna que
ele faz para a TV Cultura,
distribuiu sorrisos e

autógrafos para os fãs

presentes no Wolfgang
Weege. Nem mesmo os

jogadores da Malwee
resistiram e fizeram fotos

com o ex-tenista. Mas
Falcão não ficou atrás e foi
"assediado" pela equipe de

produção do programa.

Eliminado
o catarinense Gustavo
Kuerten foi eliminado do

Torneio de Stuttqart. Ele
perdeu por 2 sets a O para o

norte-americano Hugo
Armando; com parciais de 6/4
e 6/1, Esta foi a sexta derrota

em oito jogos depois que
Guga voltou de uma cirurgia
no quadril. Como elepróprio
disse na coletiva de imprensa
da Copa Davis, este ano será

para recuperar a forma física
e pegar ritmo de jogo. O
tenista acredita que está em

melhores condições em

2006.

Recorde
De 28 a 31 de julho 160 pára
quedistas estarão em

Florianópolis para tentar

entrar no livro dos recordes.
Eles querem quebrar os
recordes brasileiro e sul

americano de FQL (Formação
em Queda Livre). Dos 160,

-l

\ I
I
I
I

,

I
,
,

I
,
I

julimar@terra,com,br �

100 serão selecionados para
�n�rfurmarnoaruma

figura de uma flor com oito

loops abertos nas pontas.

Figueirense será definido hoje,
FLORIANÓPOLIS - O se

gundo coletivo da semana,

realizado ontem à tarde no estádio
Orlando Scarpelli, não definiu o

time do Figueirense que enfrenta
o Palmeiras, hoje, às 21h45min, pelo
Campeonato Brasileiro da SérieA.
O técnicoMarcoAurélioMoreira
não contou como zagueiro Bebeto,

2° Internacional '25

[;30 Santos 24

4° Fluminense

I:E::Corint ians
6° Botafogo

i tletismo de Jaraguá é vice
/ : o Estadual Mirim em Timbó

I
,
I

I JARAGUÁ DO SUL - A APA

I cletismo/FME/Malwee obteve a

� gundacolocaçãogeralporequipes
o Campeqnato Estadual de

I
tletismo Mirim (até 15 anos),
isputado no último sábado em

�
1mlxí,onde estiveram reunidos'mais
,e300 atletas de 16 clubes de Santa
çatarina. De acordo como técnico
"

guaenseAdrianoMoras este é o

luinto anoconsecutivoque'Jaraguá10 Sul conquISta lugar no pódio, A
eomp t'

- r
.

e Iça0 toí vencida por
�lumenau, com [oírivílle ficando

I
'

como terceiro lugar.
I Para se tomar vice-campeã a
e

' ,

i qUlpe jaraguaense conquistou 12
\1ledalhas, sendo três delas de ouro
pbtidas pela equipe do revezamento
�x75m (Ketlin Fischer Daiana
!levero,Taciane dosSant� ePãmela
iWenholz) Julian.por aNazário (salto
m altura) -

'

d '

" que am a mtegrou a

�U1pebronze naprova dos 4 x 250m

�:oe[ado de Jéss�c.aVolkmann, I' F A TOS
l3al Estefaru Vieira - e Dione
I ena (provamasculina dos 100m

�combarreiraS) atleta também

cedIra colocado no lançamento deo,

�s Outras três medalhas de

!emd'�ramcomJhonnyGóis (salto
\s'[ lStancia), Bruno dos Santos

t � to em altura) e Ana Targina: UCIO Oan
:qU çarnento de disco) atletae tamb' , .

llan em faturou prata no
. çamento d d d'Wenholz e ar o. Pâmela

1(25Om (pentatlo), Ketlin Fischer
(110m rasos) e Jacson Schwarz:

Combarreiras) conseguiram

com amidalite, e promoveu,novas'
alterações em relação à equipe que'
treinou ontem.

, i
No trabalho de ontem os."!

!
titulares tiveram Edson Bastos;' i

Marquinhos Paraná, Cléber, Elove.
Michel Bastos; Carlos Alberto, ,

Axel, Bilu e Rogerinho (Ale-, !
xandre): Edmundo e Adrian�. I

" ,

,
,

1-----." I
,

23
22

21 17° Flamengo
20 18° Paysandu
20 19° Figueirense

20° Atlético-PR
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·17/7·
Maria Nilva Bueno da
Silva
Natanael Fernando de
Lima
Luiz F. Winter
Ellen S. P. Hansen
Anderson Pierre Schulze
Paulo Pires
Ora. WaltraudtWitthoft
Alexandre Atanasio da
Costa
Caio Roberto Kuster

Adriano J. Blank
Isolde Reinert Schwenke
Marilene Doster de
Freitas

·18/7·
Carlos Eduardo Scheibe
Andréia Cristina Leoni
Laudir Dalpiaz
Luiz Fernando
Sevegnane
Mara Rudolfo Otto

, Ivone Butka
Thamile Luciane Réus
André Alessi
Ricardo Ferreira
Marilene Ferraza Rosa
Ana aios
Hilda Forlim
João Welter
Micheli Cristine Ziener
Carlan Hornburg

·19/7·
Edilore Kohler
Clara Kinen
Natan V. Miotto
Nirian Sjorberg
Elaine Bertoldi
Tatiana Bittencourt
Neomar Seibt
André Vicente Lenzi
Ana Carolina daRosa
Aríete Wenk Hoegen
Emídia Maria M. Valandro

·20/7·
Alzira Klein

Regina Cerutti
Joares Sérgio Silvano
Anderson G. Zipf
João Paulo Rocha

Jorge Luiz Plitzke
Mirian Voigt Schwartz
Udo Bolduan
Stefan A. Zipf

·21/7·
Vera Lucia Hermann
Gerta Lawin
Teima Viviane Petry
Alexandre Ribeiro
Avelino Antunes da Silva
Germano Kuster

Wilhilm Wortmeyer
Mário Papp
Ida Luiza Morch
Julia P. Adriano
Heinz Giese
Cristian Schneider
Rose M. Salomão
Lucinei Blank
Rudilson Schmelzer

·22/7·
Elvira Maestri
Maria Madalena F.

Freiberger
lolnada Michels
Valéria Mahnke
Edmar Porath

Neste dia 25,
comemoram 35 anos de

casados, Ivaldo e Lina
Wandersee. Ela também
troca idade neste mesmo

dia. Felicidades da sua

filha Adriana e o genro
Everaldo

Everaldo e Adriana
Bueno que nesta quarta
feira,dia 20,comemoram
seus três anos de casados.

Felicidades ao casal!

o opa Evald e a oma

Leonora Reinert a

madrinha Edla, o tio
Adilson e a prima Cintia,
parabenizam, Deisiane

Seiler e Eliete
Gramkow pela

passagem dos seus

aniversários. Parabéns e

felicidades

,\,
A dupla, Humberto & Lorival, de Corupá, fez_ o lançamento do
novo CD na festa de aniversário da cidade de Corupá, eles têm o

apoio da Center Som de Jaraguá do Sul e da Very Best, ambas
"envolvidas neste projeto'; empresas que divulgam os artistas em

todo o estado de Santa Catarina e Litoral do Paraná. Suas �úsicas
já estão sendo ouvidas nas rádios

Luciane Spezia Rinkawsky
Elise Ossowsky
Bruno P. da Silva
Alexander M. Beltron
Ginai Daniele Pihr Kopp
Décio Konrath
Vaimor Vicente Michelotti
Aliria Mader
Maria F. Grest
Anelise Hofelmann
Luis C. Padilha

Margot Santos
Regina Cunha

Ana comem�:>rou
idade nova no dia

11. Parabéns!

·23/7·
Juliana Tomelin
Elvira Picoli Gerent
Bruna lV1arquardt
Ismar Antônio Schwartz
Maikon Aluízio Postai
Djummy Franciel Gnewich

Monique Ortiz
Samuel Patricio
Rosani Plitzke
Taiane Rosa Machado
José Roberto Pinheiro
Cyrimo Júnior
MariaJoani C.

Albuquerque
Christa J. Schuster
Lauro Vollz

I Benicio Giovane Barg

I Paulo Roberto Berri

Aniversaria dia

18, Carlan
Hornburg. Os

pais Ivo e

Tânia desejam
os parabéns

,

Descontração- Os amigos
Cássia, Rejane,

Francisco e Deise, após
palestra da Família

Sthürmann, no Encontro
Jo�em Empreendedor, na
Estância Ribeirão Grande,
flagrados pelo também \

amigo fotógrafo Flávio
Ueta

"",�r::,�
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Aconteceu no dia 8 deJulho de 2005 o Arraia dos colaboradores
da Brasélio e Tecnoagri, em Massaranduba. BÃO DEMAIS SÔ!

Isolde Reinert Schüenke aniversariou dia
17. Parabéns dos pais Evald e Leonora, irmãos,
cunhados, sobrinhos e especialmente do
marido Nelson e dos filhos, Diego e

Guilherme
','

PARABÉNS
Aniversariou dia 12, João Campestrini Filho. Parabéns dOI
seus familiares.

FESTIVAL
No dia 23 acontece apresentação do Grupo Húngam
Dunántúl no ?3° Festival de Dança de Joniville, com inícioal

19h; descritivo da coreografi'a:
A VONAT ( o trem) - A história da Hunqria está intimamenll

ligada a história da ferrovia, no transporte de sua produí�
agrícola e industrial.

.

,

Hoje um dos principais atrativos de sua capital BUDAPEST�a�
os bondes elétricos que circulam por todo o centro do pall
O sapateado, base desta coreografia, nos_tJansportamai
som do barulho das locomotivas da época.

('I

JANTAR
Acontece no dia 24, Noite Húngara' com deliciosos pratol
típicos na S.E.R. Marisol, início 20h. Valor do ingresso RI

15,00. Informações com Cláudio pelos fones 371-80101
9973-5990.

SOPAS
Todas as quintas-feiras, na AABB,venha saboreardeliciosas5opal

, na Noite das Sopas, a partir das i 9h30 mino

RESTAURANTE
,. I IfO Restaurante Krüger Hauss, (antiga .Recreattve Da ma

atendendo aos sábados e domingos. Aceitand� reserva�1��batizados, comunhões e .casamentos.lnformaçoes: 371

NEMA
Quarta e Quinta-Feira

, Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Gerra dos Mundos
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21: 15

A intérprete
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

3 Madagascar
1 S:OO - 17:00 - 18:45 - 20:30
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