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Cerca de
"

Omil pessoas conferiram o desfile em comemoração aos 129 anos de JaragLiá do Sul. Realizado há pelo menos 10 anos,o evento começou com a Banda do 62° Batalhão
dehíantarie.Edurante a.noite.foi a vezdo grupo Dazaranha_embalaro público.O grupo tocou 17 músicas e não deixou de fora o sucesso"Vagabundo Confesso': - PAGINA 5
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.' PARABÉNS
Grupo de Jaragqáfoi consagrado
no Festival de Dança de Joinville
Ogrup�DPnatil de dança Úàdicional húngara apresentou
a cbreogi'af,ia .''A, Vonat'' sábado a noite no 23º Festival de
Dança dejoinville. O grupo volta a se apresentar na
"Noite dos'Carnpeões", rIO próximo sábado como primeiro
colocado na categoriaDança� Populares. _ PAGINA 6

POLíCIA

Gonstrutor assassinado com
cinco facadas em Schroeder

- PAGINA 5
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Entrevista . exclusiva COm· o ',:

Secr�tário de Infra-estrutura

� i.
'

. ;',.,'.

O secretário de Infra-estrutura, Mauro Mariani; concedeu '

uma �l1tr��is;tçi. exclusiva ao Correio do .Povo. Mariani
assumiu o cargo há pouco mais de 100 dias com o desafio de
acelerar ainda mais o ritmo de obras. Um balanço aponta
mais" de 700 quilômetros de estradas asfaltadas ou

recuperadas; 15 acessos a cidades prontos, 22 em obras e a

perspectiva de iniciai os mais de 50 prometidos até o ano

que vem. Mariani também fala sobre a conjuntura política e

a vontade de ver o PMDB com candidato próprio na eleição
presidencial. - PAGINA 3
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OPINIÃO

À flor da peleI

N ada mais tris te e

frustrante do que a

declaração do comissário
chefe da Scotland Ya�d, Ian
Bhii�, .de que a polícia
metropolitana de Londres
adotou a "política de atirar

para matar" para fazer frente

ao� suicidas. Traduzindo, a

polícia- britânica vai �tirar
prifUeiró e perguntar depois,
como aconteceu na sexta

feira passada numa esração
de metrô. O brasileirojean
Charles de Menezes, 27 anos,

foi morto por policiais :- em

trajes civis - após ter sido

perseguido e dominado.' Blair
admitiu ainda que é possível

'

qJle "mais pessoas s-ejam
alvejadas pela polícia nas

buscas pelos responsáveis
pelos ataques terroristas".

Ainda que o ingleses
estejam c�m os nervos à flor
da pele e temerosos de

possíveis novos atentados no

país, ,mesmo assrm o

assassinado de civis não se

FRASES

justifica. É uma contradição,
já que usa o terror para
combater o terrorismo. A

opção adotada despreza a

racionalidade e põe em xeque
a tradição secular da
eficiência e educação da
Scotland Yard, .que tem em

seus quadros o cavalherí�sim6
James Bond. A declaração de
Blair confronta com a nota da

roupa. Talvez o mesmo

engano que levou as tropas
do país a bombardear e a

invadir o Afeganistão e o
'

Iraque, "pata livrar o mundo
dos terroristas' do Talibã, do
tirano Saddam Hussein e

das armas' de destruição ein

massa, que 'nunca foram
encontradas". Esses enganos
já custaram a vida de

� Jean Charles é mais urna vítima da
'

síndrome de .superioridade de ingleses e,

estadunidenses. Além deles, nada importa
própria polícia" quando
admitiu o erro e lamentou o

ocorrido: "Que alguém perca
a vida nessas .circunstâncias
é uma tragédia que a polícia
metropolitana lamenta". ,

Jean Charles foi morto por

engano. Perseguido por três

estranhos, correu pelos
corredores da estação de
metrô de Stockwell.

Alcançado, foi executado
com oito tiros à queima-

aproximadamente 300 mil

pessoas - a maioria civis

indefesos -, ferimentos em
-

outros milhares e a

destruição de parte dos

países.
,

O país é vítima do próprio
veneno. O belicismo exa

cerbado - com intervenções
militares em país soberanos -

, 'exaltou os ânimos dos pov:os
humilhados que prometem
vingança. Na esteira das
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contradições (injustiças),
adota a política caçada
'humana, mesmo admitindo

que inocentes podem ser

alvejados "por engano". Se a

população inglesa está

apavorada diante da possibi
lidade de novos ataques,
imagine os iraquianos e

afegãos que têm certeza que,
,

de um hora para outra, serão
bombardeados pela aviação
anglo - americana.

Jean Charles ,é mais uma

vítima da síndrome de

superioridade de ingleses �
estadunidenses. Além deles,
nada importa, �rincipalmente
se a pessoa em questão tiver

traços, árabes. O mundo se

solidariza com as populações
vítimas do terror - inclusive
o praticado pelo Estado �,

reforça diariamente o apelo
pela paz e exige justiça. Pois

corno dizia Dom Paulo de
Evaristo Ams: "A'luta pela paz
só poderá ser levada adiante
com a não-violência".

"Sentimos enormemente a morte desta. pessoa inocente. Entendo. os sentimentos de sua família."

• Do primeiro-ministro da Grã-Bretanha,Tony 8lair, lamentando ontem a morte do brasileiro Jean Charles de Menezes.assassinado por
engano por policiais britânicos que-o confundiramcom um suspeito de ter lançado os atentados do último dia 21 de julho.

I Fatos & Pessoas
,

Fernando Bond
{:.-

, Já é hora de �epa'rar
'

a crise da ecónomia
Força-tarefa
Criado pelo Governo de Santa.Catarina, o
programa "Força-tarefa'; que vem

beneficiando milhares de catarinenses
através de ações comunitárias que visam
levar Cidadania à população mais carente do

Estado, deve chegar logo à nossa região. As
ações dó Força-tarefa vão desde a

confecção de documentos, consultas
médicas, demonstrações de ações
preventivas em diversas áreas, ações na área

agrícola, inclusive com exposição de

máquinas, atividades de'lazer na áreade
educação, parquinho de diversões, Prev
móvel e outras. Ontem foi a vez de Lontras,
na região da SDR Ibirama, receber o
programa.

Florianópolis - Pelaanálise feita por
empresários, alguns poucos deputados
que freqüentam a Assembléia no recesso

e do gabinete do governador e de
secretárlos do Estado, a não ser que a CPI

tr�ga alguma "bomba" nos documentos

que estão sendo analisados mais
detalhadamente esta semana, é' hora de

separar a crise política da 'econo'mia. O
País está parado há quase dois meses,

perplexo com o mar delama e ontem de
manhã o mercado dava novos sinais de

contaminação. O únic:� 'fato novo que
pode fazer a situação piorar seria 'a
descoberta de depósitos nas contas de

p�ssoas próximas ao presidente Lula.
Fora isso.éapurar, apurar, apurar e depois
puntr, punir e punir. O que não dá mais é

ve,r os negócios parados, os estoques _

crescendo, o fantasma da demissão
rondando as empresas. Na opinião de um
dos' mais fortes empresários de Jaraguá
do Sul, o povo estásendo punido duas
vezes. "Primeiro, pela corrupção porque
pêlo jeito ninguém vai devolver o que'
roubou; e, segundo, pela crise que começa
.a afetar o bolso':

'

!

I
CorrendooEstado,
Ontem à noite LHS e Renato Vianna se dividiram.

Enquanto o governador compareceu à Noite de
Gala da 230 Festival de Dança de Joinville, o pre
sidente do Badesc estava em Timbó, para liberar
mais recursos do Pró-FDM (Fundo de Desenvol
vimento dos Municípios) para é! Prefeitura local.

Jaraguá do Sul também será beneficiada pelo
Pró-FDM nas próximas semanas.

Polonesesaqui
Depoi� de arrancar aplausos e emocionar o

público na noite de abertura do Festival de

Dança de Joinville, o Balé Nacional da Pólônia -

Mazowsze se apresenta nesta 'quinta-feira em

Jaraguá, às oito e meia da noite na Scar.

Considerado um dos mais importantes grupos
de dança folclórica da atualidade, o grupo se .:

inspira em danças e cantos de 39 regiões
etnográficas polonesas, potencializando a arte

popular com muita originalidade e

simplicidade. Os ingressos já estão disponíveis
na bilheteria da Scar, a R$ 40 e R$ 20.

Quem assistiu o espetáculo em Joinville
recomenda.

Maratona social
r

O governador Luiz Henrique entregou
prêmios aos vencedores da 21a Maratona
Internacional de Blumenau na manhã de

domingo. Jean Carlos, representando Itajaí, e
Ilda dos Santos (São Paulo) foram os primeiros
colocados nas categorias masculino e feminino.
"Estamos apoiando este evento graças ao
Fundo Social, que também nos permitiu trazer

para Joinville a Copa Davis, de tênis, e promover
" outros grandes eventos esportivos" declarou
Luiz Henrique às mais de mil pessoas que
acompanharam o encerramento da

competição na área da Proeb.Também

participaram do evento o secretário do

Desenvolvimento Regional em Blumenau,

I
Paulo França e o presidente do Badesc,
Renato Vianna.

Reformamelhor
-Chegam hoje ao Congresso Nacional as

propostas catarinenses à Reformá Universitária. A

segunda versão da Reforma apresentada pelo
MEC foi avaliada como um "avanço?deixando
de ameaçar o modelo interiorizado de ensino

superior em nosso Estado. A reunião de
avaliação foi realizada no Jurerê Beach Village,
em Florianóp�lis.

fbond@ibest,com.bi
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FestivalAItemetivq - Resposta
�

à coluna opinião do dia 20/07 ;
Fiquei surpresa aoler a coluna opinião do dia 20/07 'o d' ;

" ,

'

, ,

' n ea
,Sra. ,Brum H. Schwartz expressa sua opmIãQ quanto
desenvolvimento e realização do Festival Alternativ:o
Busquemos o conceito.de cultura, de acordo com dicion'"
Aurélio - Século XXI (2001. p 212): ( ... ) 3.0 conjuntoa�o :
características humanas que não são inatas, e que se criames: :

preservam ou aprimoram através da comunicação e COOpera ã
entre indivíduos em sociedade. 4.,O complexo dos padrõe;d�
comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações
artísticas, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, e típicos
de uma sociedade. '

Logo, rock também é cultura.
_

,

Assim como o preconceito também é um fator cultural. Porém o

que, afinal, devemos manter em nossos padrões e o que deve ser
-transformado? Quais de nossos antigos etalvez ultrapassados
valores devem ser conservados? Ousaria alguém contrariar o
reflexo na cultura global de bandas como Rolling Stones ou '

Beatles? E qual o seu estilo de música se não o rock? Ou será que
' fi

a grande diferença reside no tato de elas já terem sua marca na
história da hu�anidade e serem de outro país",

'

Permitam-me afirmar que muitas de nossas bandas locais são
simplesmente sensacionais. Quem já teve o prazer de prestigiara r
banda de Corupá Kanaã, por exemplo, que o diga, ,

Pergunto-me se nossos ilustríssimos empresários nunca foram
jovens, se não têm filhos e, em çaso contrário, se só se ouve, na ,

E
casa destes, música erudita.

Os que assim como eu eminha família, repito, minha fa�íIia,
participaram do Festival Alternativo puderam observar um

.

responsável e incomum controle de entrada de menores de idade,
Observou-se também a presença demuitos não tão jovens assim,
mas que graças a iniciativa da Escola Bicho Grilo puderam
"curtir" nossas bandas e suas maravilhosas guitarrasA todos os I

que apoiaram a realização do evento, em nome de todos os ,

jovens, tenham eles 14 ou 40 anos, obrigado! I

Jussete R. T.Wittkowski

, ,

A corrupção viola os

direitos humanos'

OMovimento Nacional de Direitos Humanos" através de seu
I

Conselho Nacional, reunido em Brasília, nos dias 08 e 09de.
julho, torna pública sua posição sobre a conjuntura: _

.As denúncias recorrentes de corrupção de todo tipo; envolvendo :
instituições públicas dos poderes Executivo e Legislativo,
empresas e lideranças partidárias, de�am a sociedade brasileira
perplexa e indignada. ",

A eleição de Lula representou o amadurecimento do processo ,

democrático em nosso País e a expectativa d� avanços das

agendas de luta das forças populares. Todavia, entendemos que

seu governo, ao invés de abrir um ciclo de transformações
profundas, .confirma-se cada vez mais na perspectiva de

consolidação do ciclo neoliberal, inclusive pelas medidas que
1

têm sido tomadas para enfrentar a crise, que apontam para um

afastamento aindamaior dos setores populares.
Entendemos que qualquer tipo de corrupção constitui-se em

violação dos direitos humanos por: reduzir a capacidade do

Estado no cumprimento de seu papel primordial na garantia,
promoção, proteção e realização dos direitos humanos;

enfraquecer a capacidade de implementação de políticas públicas
capazes de promover da, justiça social; por'enfraquecer a

capacidade pró-ativa da cidadania e também por reforçar
clientelismos e aparelhismos de todo tipo.

'

Acreditamos na capacidade das instituições democráticas-
construídas a duras penas pelo povo brasileiro - de apurar, julgar
e punir com rigor todos cujas práticas ilícitas sejam comprovadas,
por isso exigimos que todas as denúncia de corrupção se�a[l1esclarecidas; independentemente de quem estiver envolvl�' i

Conclama�os a todas/os os/as brasileiras/os, as/os defensores as ,

de direitos hum�nos e as organizações populares a se uniremoa
,

luta pelo aprofundamento da democracia e da ética�ública,�: '

construção dos direitos humanos, no fortalecImento,
organização popular independente e autônoma e na ampliaçao
.do controle social do,Estado.

* Conselho Nacional do Movimento Nacional de Direitol
Humanos (MNDH)

,

rpo 1), !
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de �oeitOdlfonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Ir

1110,1
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

correç?es ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Aliás
A falta de médicos em postos de saúde,
causando intermináveis filas para
atendimento, e alguns profissionais
gazeteando o serviço comprometem

,

o sistema público de saúde. A menina

dos olhos do prefeito não dá sinais de

recuperação, deixando os munícipes
que precisam do atendimento gratuito
revoltados e descrentes na melhora
da qualidade, prometida nos

, palanques eleitorais.
Tem muitas promessas de campanha
que estão sendo solenemente
ignoradas pelo governo.

Realista .

�
'do o estilo franco e direto, o

seguin Carione pavanello (PFL) não
vereador do críticas à atual admi-

poupatel11
_ de Jaraguá do Sul, a qual

nistr�t: de incompetente. Os alvos

clasS� I,C dos ataques do parlamen-
'orrtarros .

' .

pr!
_ secretários. DIZ que murros

t r sao os
,

'

a
nhecem a area onde atuam.

que.r cose_ ta dúvida que as estocadas
Nao res davi

-

h
'

, f do político. To avra, riao a

tel11 un " bé
negar que tem tam em

col11O .
.

dento, Se se fizer pesqu rsa, a

fun am - dará
-

,

' da populaçao ara razao a

malorra ,

pavanello,

� Repouso
A vereadora,Maristela Menel (sem

partido) está afastada das atividades

parlamentares em função de cirurgia'
sofrida há alguns dias.Assumiu à vaga
na Câmara de Jaraguá do Sul o

primeiro suplente do PFL, José Osório

de Ávila, o Zé da Farmácia. Os

vereadores estão de reCeSSO até dia 10

de agosto. Mas já houve duas sessões

extraordinárias neste período.
Maristela repousa em casa, E

segundo informações, se recupera
bem. A coluna' deseja pronto
restabelecimento.

� De sola
O PT de Schroeder divulgou nota

criticando a administração do prefeito
Felipe-Voiqt (PP).Afirma que o governo

protege os amigos e beneficia um

parcela de produtores de banana em

detrimento dos demais.
Na nota, o partido faz também

acusações graves de desvio de

recursos na comercialização de banana.
Diz que cinco "experts" dominam o

mercado, "enquanto o pequeno

produtor calcula todo mês prejuízos':
"O tempo mostrará para quem o

prefeito foi eleito'; conclui a nota,

� Memória
A pecha de que b ras ile'iro tem

memória curta é confirmada todos os

dias, E parece que a memória das

mulheres é ainda mais curta, Sete

anos depois do escândalo das pílulas
de farinha vendidas como anticon

cepcional pelo Laboratório Schering
quando muitas mulheres

engravidaram -, o Microvlar é o con

traceptivo mais vendido no Brastl. A

informação é do IMS Health, instituto
estadunidense que pesquisa o

comércio de remédios no Brasil. oq

ENTREVISTA

POLíTICA

itq
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EmCuritibanos o aeroporto já foientregue a comunidade e já está operando,
-bs

EmCorreiaPinto temos oAeroportoRegionaldoPlanaltoSerrano, É também;
rp

�uito grande, aosmoldes de Jaguaruna.A obra está andando bem. Tivemos 1 JB

algunsproblemas porque estavaparalisada,mas também foramsolucionados pela ;Jd

nossa equipe da DiretoriaAeroviária. Os recursos do governodo Estado estão i :;l'l

assegurados, e aobra deve ser inauguradanos próximosmeses.
Correio - Outra obra emblemáticapara esteGoverno é a recuperação e oj 25

regate histórico do principal cartão-postal catarinense, a Ponte Hercílio lib
Luz.Quais são os prazos previstos?Como está aquestão do financíamentoi. 'lq
Mariani - Além de serum cartão Postalnão sóde Florianópolis,mas tambémde

fi

Santa Catarina, após sua restauração ela auxiliará no tráfego das pessoas que
. q

acessam a ilha de Santa.Catarina. Será um instrumento, um equipamento que
C:,-;B

faráparte do sistemaviárioda capital.
'

A restauração da Ponte Hercílio Luz é também um presente do governo do�lEstadoparaopovo de FIorianópolis.Oque seria deNova Iorque semaEstátuada

Liberdade, e de paris sem a Torre Eiffel? A Secretaria da Infra-estru�ura, por' .

determinação do Governador; está trabalhando nesse.sentido. Já lançamos o Ieditalpara licitação. Eumaobrademorada, avaliadaemaproximadamenteU$

� "Quanto ao PMDB, espero que desta. vez,

'.

,: I
tenha um candidato à Presidente da República. j
Acho o PMDB o maior partido do Brasil"

ariani defende candidatura própria em 2006:�
ERNANDO BOND

secretário de Infra-estrutura Mauro Mariani, 41 anos,

I ssumiu o cargo há pouco mais de 100 dias com o

esafio de acelerar ainda, mais o ritmo de obras de seu

ntecessor;o deputado federal Edinho Bez. Um balànço
, estes31 meses de Governo Luiz Henrique aponta mais

e 700 quilômetros de estradas asfaltadas ou

ecuperadas; 15 acessos a cidades prontos, 22 em obras

a perspectiva de iniciar os mais de 50 prometidos até o
no que vem; e a construção dos aeroportos regionais
e Curitibanos (já inaugurado), Jaguaruna e Correio

into, Deputado Estadual mais votado do PMDB nas

leições de 2002 (com cerva de 45 mil votos), Mauro
I ariani éda região Norte: foi por duas vezes prefeito de

ia Negrinho, de onde saiu para se candidatar a

eputado. É considerado um nome bastante forte para

seleições de 2006, num vôo que pode levá-lo à Câmara

05 Deputados, em Brasília. O secretário defende a

andidatura própria do PMDB para presidente da

epública em 2006. Nesta semana, em Florianópolis,

rreio do Povo- O Plano 15, plataforma do então candidato Luiz

enrique, pregava a conclusão dos acessos às cidades como uma fo�
elomentar o desenvolvimento regional e evitar o êxodo. Em que pé se

contram hoje essas obras? EIas estão cumprindo a finalidade? '

uroMariani - Quando o LuizHenrique assumiu o governo existiammais

e cinqüenta municípios de Santa Catarina sem acesso pavimentado. Nós já
tregamos, ouestãoem fase finaldeobrasmais de 15 acessos. Temosmaisde 20

mobras, conveniados com a Secretaria de Infra-estrutura, e até fevereiro ou
çodoano quevemdevemos estarcom todos os outros em andamento. Os

'

provemdaCIDE e do Fundo Social. É importante ressaltaro "fundo"
rquea;acessos aosmunicípios são tambémobras de inclusão social, Não é só a

vimentação em si, mas a inclusão daquela comunidade à modernidade, à
elhor condição de vida" de deslocamento, a possibilidade de instalação de
mpresas, geração de empregos e renda. O governo entende que o acesso

vimentado significamuito nodesenvolvimento.
rreio - No caso da nossa região, existem obras fundamentais com

laçãoàrecuperação, construção de acostamento e'melhoriadas estradas.
o�o�tá a situação dessas obras? Há recursos para concluí-Ias?

,

- Na nossa região, temos obras sonhadas, esperadas e prometidas há
ecadas,Ogovernador Luiz Henrique determinou e elas estão acontecendo.
a região de Jaraguá do Sul dois exemplos são emblemáticos; a Rodovia do

a

queestáefi!.processobastante adiantado edeve ficarpronta anoque vem,
,
SC-474, que líga São João do Itaperiú à Massaranduba, que pretendemos
ugtlrarainda este ano.

elh
'm temosem nossa região rodovias sendo reabilitadas, ou seja, recebendo

�nas: Estas obras estarão sendo financiadas pelo programaBIDN {Banco

�
encanodeDesenvolvimento}comacontra-partidadogovernodoEstado.

tadu��u: os recursos estão assegurados e garantidos até porque o governo
'd

sta COm as contas em dia, Todas as obras estão sendo pagas com
ade.

�E;Estamos dando um novo -enfoque para o
'

ER. Colocamos lá dentro pessoas que
.

�onhecem profundamente a realidade de
anta Catarina" '-

�
,

rreio_Dm d
'

COnclUsã
os grandes desafios da Secretaria de Infra-estrutura é a

eBR.IO���odovia do Arroz, que vai desafogar o tráfego para Joinville
�! Os' oJe totalme�te concentrado naBR-280. Qual a situação das
do Prazo!

recursos estão garantidos? Ela deve mesmo ser entregue antes

Manani-A .

%sestã Rcx!OViadoArrozestá contempladadentro doProgramaBID IVAs

o.recl,,,,�_elllritmoacelerado, pordeterminaçãodogovernador,LuizHenrique.-�estão tótalmente assegurados, tantodobancoquantodoorçamento

o secretárioMauro Mariani deve concorrer a uma vaga na Câmara Federal

do governo doEstado. É só uma questão de tempo para executar os trabalhos e
vermos esse sonhorealizado ano que vem.

Correio - Melhorar o sistema de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros é a missão do DETER. Porém, parece que o órgão vinha
enfrentando entraves, comprocessos bastante atrasados e grande influência
externa sobre suas decisões. O que- está' sendo feito no DETER para
melhorar esse quadro?

'

Mariani - Estamos dando um novo enfoque para o DETER. Colocamos lá

dentro pessoas que conhecem profundamente a realidade de Santa Catarina

para auxiliarna administração desse importante órgão que faz parte da estrutura
do Governo Estadual. O ex-prefeito de Corupá, LuizCarlos Tamamini, que é

aqui da região e comprometido com o todo o Vale do Irapocú, é o Diretor de
Operações. Junto com o .Flares Rosar, que é o Presidente, e o Tufi Michreff
(DiretorAdministrativo), que é deJoinville, estão desenvolvendo um trabalho

muitobomparamelhorar a imagemdoDETER, desentravando, desafogando os
inúmeros processos que estavam acumulados,

Outropontoque estamos trabalhando éno sentidodevalorizaros servidores do
DETER. O quadro de funcionários ficou com uma situação salarial bastante

complicada, por isso estamos buscando valorizar esse pessoal. ODETER tem

receita própria o no comando do Presidente FIares durante o Governo Luiz

Henrique o órgão praticamente dobrou sua arrecadação. Por isso tem condição
de remunerarmelhorseus funcionários. Estamosdesenvolvendo tambémdentro

doDETERumprograma demobilidade que vaienfocar as pessoas portadoras de
necessidades especiais. Inicialmente serão algumas linhas,mas oobjetivo final e
atender todo o estado de Santa Catarina. Em síntese, serão adaptados
equipamentos, veículos e Vias, a fim de atender essas pessoas.
Correio - Existem medidas e ações na área do Deter para mellioria de

terminais, abrigos emesmo dos veículos na regiãoNorte e, especialmente,
no Vale do Itapocu?
Mariani�Na regiãoNorte oDETERparticipa com recursos financeiros para a

readequaçãoda rodoviáriadeJoinville.Quase todos osmunicípios têmconvênios

corri.oDETERparaconstrução de abrigode passageiros. Estamos trabalhando
também para a construção de um terminal nomunicípio de Corupá. A nossa

meta é até o final do próximo ano, oDETER inaugurar cinqüenta terminais de

passageiro noestadodeSantaCatarina.Eramoitenta e trêsmunicípios que não
tinham.
Correio - Outro grande desafio da descentralização� desenvolvimento

regional é a construção dos aeroportos regionais catarinenses. No caso,

Jaguaruna, Curitibanos e Correio Pinto. Qual é a situação desses três
. terminais hoje?
Mariani - O aeroporto de Jaguaruna, fica entre Tubarão e Criciúma. Ele vai

. atender toda a região doSul doEstado. Éum dosmelhores aeroportos do Brasil

quanto a questões técnicas, Tem uma pista com 2 mil-e quinhentosmetros de
extensão, sem nenhum obstáculo, e a nível do mar. É uma parceria entre os

GovernosEstadual e Federal. Apistadeve estarpronta até o finaldo ano,

40milhões,mas importantíssimapara todaSantaCatarina.
Correio - Agora, um pouco depolítica.Qual sua análise sobre os reflexos'
que a sucessão de escândalos que o País está vivendo nas eleições de

2006? E para o PMDB,'o que isso significará? .

Mariani - Tempo atrás me parecia que apenas uma sigla era detentora da

moralidadee formada somenteporpessoas sérias.Eu sempre tive oentendimento

queexistembons emauspolíticosem todosopartidos. Para a classepolíticaessa
sucessãode escândalos que vem acontecendo fragiliza aindamais essacondição.
Acr�dito queo reflexo acontecerá na eleição de 2006 com uma avalanche de

votos brancos e nulos, especialmente para os cargosproporcionais. "O avião só é

notícia quando cai". Milhares de aviões decolam e pousamnomundo ínteirol-i
todososdias.Bastaumcairparahaverrepercussão.Nãopossocompartilhardíssos 19
Nunca tívevergonhade serpolítico, tenhoorgulhode participardavida pública,�J iJ
Tenho orgulho de dizerque sou ou estou político, do trabalho que fizemos na :}

prefeitura deRioNegrinho, naAssembléia Legislativa e agora naSecretaria d� 32
Estado da Infra-estrutura. Então apopulação temque saber separar, emmeio a

maranhad d .:« -' dad
.

id
,11

este e o emrormaçoes, as pessoas ver erramente comprometi as

comsuas comunidades; com as suas regiões e com as causas populares, daqueles' P
que estão na vida públicasomente para auferir e buscar vantagens pessoais ou'-;b

defender determinados grupos econômicos que não dizem respeito ao bems?'
comum. '3Q

Quanto aoPMDB, espero que desta vez tenha um candidato à Presidente da ..

República.AchooPMDBomaiorpartido doBrasil, com amaiorquantidadede ,-1

prefeitos e vereadores, então não se justificaumpartido com toda umahistóriae-,)
estrutura não ter umcandidato próprio. Os trêsgovernadores do sulpoderiam, C'
muito bem representar o partido em uma disputa presidencial. Espero que o� �;
partido tenha essamàturidade e destavezparticipe.Amilitânciapeemedebista
precisa disso. Retomar suasbandeiras de luta que outros partidos nos tomaram e7,)q
que infelizmente não souberam conduzir. O PMDB tem experiência')::;
administrativa, umahistóriade lutapeloBrasil,pelademocracia,pelas instituições,

Jq

e emnome de, tudo issoeu acreditoqueodevemos terumcandidatoàPresídência"V

\ da República.O governador Luiz Henrique deve concorrer à reeleição. Vem'l)
fazendo um trabalho fantástico alterando e tendo a coragem' de modificar à()1
forma de governar o Estado, descentralizando o poder, É isso que a populaçâoib
espera de seus governantes; que enfrentem as dificuldades e os problemas �b
busquemuma solução, "',' .

, �v

Correio - No próximo dia 25 jaraguá do Sul completa 129 anos. Como, '.1
o senhor avalia o desenvolvimento dessa região? �

Mariani - É uma dasmais desenvolvidas de Santá Catarina e Jaraguá do Sulé':'
o terceiro PIB do Estado. Uma cidade extremamente importante construida

,;

como trabalho de suas lideranças, de seus empresários e de toda a comunidad�; .

É sem dúvida umexemplo para todo oBrasil, de comoum povo fazuma cidade, i

gostosa de se viver, comqualidade de vida, Pessoas empreendedoras que ainda" i
conservam o respeito, os valores e as tradições, que infelizmente hoje são I

espezinhadosnonossoPaís. Essaé a[araguádoSulque nós admiramos. ':
_�-1

I i
.'
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CORREIO ECONÔMICO
Valorização do real
o Banco Central informou ontem que a valorização do real em 2005

�

está se refletindo no aumento expressivo de viagens internacionais e

remessas de lucros de empresas no Brasil. No primeiro semestre de
2005, o montante das viagens ficou negativo em US$ 22 milhões,
frente a um superávitde US$ 370 milhões no mesmo período do ano
passado. As remessas de lucros e dividendos saltaram de US$3, 608
bilhões no primeiro semestre de 2004 para US$ 6,117 bilhões de

janeiro a junho deste ano, um aumento de 70% em relação ao ano

passado. Os números fazem parte do relatório sobre as transações
correntes (soma de comércio exterior, viagens internacionais,
pagamento de juros da dívida externa e remessa de dividendos). O

.

que vem garantindo o superávit nestas contas externas é unicamente
a balança comercial, que cresceu 31 % no primeiro semestre, passando
de US$15,003 bilhões pa!a US$19,667 bilhões.

Desaceleração
As transações correntes

registraram superávit de
US$ 5;284 bilhões no

primeiro semestre de 2005,
um aumento de 19,73% em

relação ao mesmo período
do ano passado. Apesar do
crescimento no semestre,
houve uma desaceleração
do saldo corrente. O

desempenho de junho ficou
em US$lí252 bilhão, um'
recuo de·38% em

comparação com ano

passado.

Inflação I
o mercado reduziu, pela
décima semana seguida, a

projeção de inflação
medida pelo índice de

Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA). De acordo
com pesquisa do Banco
Central (BC), a projeção do
IPCA para o fim deste ano

foi reduzida de 5,67%, há
uma semana, para 5,55%,
hoje. A projeção está mais

perto da meta ajustada para
o BC para este ano, que é
de 5,1%.

Balanço
o resultado dos últimos 12
meses de transações é um

superávit de US$ 12,609
bilhões, o que representa
uss 1,86% do Produto
Interno Bruto (PIB). Os
investimentos estrangeiros
diretos praticamente
dobraram no primeiro
�emestre de 2005 em

�r�lação a 2004. O volume

tdestes recursos passou de
�US$ 4,045 bilhões para US$
I"

::8,566 bilhões.
,.

Inflação II
A melhora nas projeções se

deve à queda do IPCA em

junho devido à valorização
do real frente ao dólar e ao

menor reajuste das tarifas
de energia e telefone fixo.
Para o ano que vem, os

analistas dos bancos
mantiveram a estimativa
em 6%. Para julho, a
expectativa de inflação

'

também caiu: de 0,40%,
para 0,30%.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

f ROBÓTICA NO MARISTA
t' I -

I.obótica educativa encerra mais uma etapa
�

.

"
I"

,

Fpi concluída recentemente mais uma etapa da Robótica Educativa no Colégio
rv,larista São Luís,

cf.>m os objetivos alcançados, alunos de 5" a 8" série, após conhecerem os

cpmpor]entes (motores, leds, sensores, etc.) e suas funções, desenvolveram vários

pfojetos, �

,

A': Robótica Educativa transforma a aprendizagem em algo divertido e

�safiante. Através de um conjunto de recursos, o aluno interage com o objeto
d� estudo, desenvolvendo o raciocínio lógico, a criatividade, a interação com

o�rupo e a iniciativa a buscar soluções manipuladas pelo computador para um

d"eterminado problema,
rio Colégio Marista São Luís ii Robótica é oferecida como uma atividade

cprnplernentar, durante o período vespertino para alunos de 5" a 8" série. No

i�'kio do próximo semestre iniciam-se novas turmas, mas informações podem
s�r obtidas no site do colégio.

•••••!.•••••

Me asena Quina
concurso: 684

17�19-33
37-40-50

concurso: 1476

01 - 06 - 37
60 - 75

Lotomania Loteria Federal
concurso: 538

03 - 04 - 09 - 16 - 17 - 18 - 22

28 - 30 - 35 37 - 41 - 47 - 48
70 - 76 - 80 - 81 - 82 - 94

concurso: 03954
10 Premio: 65.812
2° Premio: 19.929
3° Premio: 68.126
4° Premio: 13.103

5° Premio: 44.361

,\

'�� {
______________�l � , __� � ._ __
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COMUNIDADE

Presidentes de Associações de
Bairros reivindicam melhorias'

.... Falta de creches,
postos de saúde e

áreas de lazer são os

principais' problemas

JARAGUÁ00 SUL-OCorreio do
Povo está recebendo os presidentes
de Associações de Bairros de Jaraguá
do Sul. Na semana passada, a

secretária executiva de redação,
. PatríciaPaula dêMoraes, esteve com
os representantes dos Bairros: Água
Verde, Amizade, Santo Antônio e

Estrada Nova. As principais'
reivindicações são: melhorias no

'

asfalto, construção de áreas de lazer,
de creches e de postos de saúde.

O presidente da Associação
Água Verde, Luiz Hirschen, diz que
a administração municipal tem
escutadomais osmoradores, mas isso
ainda, tem que ser revertido em

benefícios para a comunidade.
Hirschen também fez um elogio ao

Correio do Povo, que segundo ele
mantém os moradores bem
informados sobre tudo que acontece.

Justino Pereira da Luz é

presidente daAssociação da Estrada
Nova, o bairro tem cerca de 800
residências e um comércio'
desenvolvido, mas sofre com a

pavimentação e o trânsito. Segundo
o presidente, já foi encaminhada à

, dificuldades enfrentadas são as

mesmas.Obairroprecisa de umposto
de saúde, de uma creche, de

recapeamento do asfalto, de unia área
de lazer, de abrigo nos pontos de
ônibus e de redutores de velocidade.
"A prefeitura está nos ajudando, nós
sabemos que falta dinheiro, mas é

preciso que se faça alguma coisa".
A 2ª secretáriadaAssociação dos

Moradores doBairroSantoAntônio,
Rubia Fiamoncini pedemais do que
obras emergenciais, ela quer

A 2a secretária, Rubia Fiamoncini diz que o importante é mudar a imagem de comunidade carente

encontro. "troquei as maçanetas
por aberturas eletrônicas, o

estofamento é novo e até o motor

não é original", disse ele orgulhoso
mostrando as novas "engenhocas".
Medina não usa o carro no dia-a
dia, mas garanteque faz pequenos
passeios éom o Fusca. "Minha
mulher não 150sta de carro velho e

se recusa a andar no Fusca, mas
eu dou umas voltinhas. Ainda bem
que ela. não reclama do
investimento", afirmou.

Além deste Fusca moderno o

Encontro trouxe também originais,
como mil Fusca verde de São
Bento do Sul. "Este é um dos carros
mais fiéis. Ele foi fabricado em 1969
e tem os bancos e os pára-lamas
originais. Isso é até raro", explicou
Santos durante um passeio pelo
pavilhão. O presidente do Clube
do Fusca também destacou o carro
mais antigo. "Esse Fusca foi
fabricado em 1952 e deve ser omais

antigo, aqui hoje".

Nesta segunda edição,
participam 120 estudantes de 8 e 9
anos das escolas municipais. O
evento vai proporcionar às crianças
atividades de lazer e recreação no
período de férias escolares, além de

repassar conteúdos educativos que
contribuam para o crescimento
humano e na aprendizagem com

responsabilidade social.
Acadêmicos do curso de

,

aumentar a auto-estima da com�

nidade."Temos que mudar esu

imagem de comunidade carenl�
aqui todo mundo trabalha e l'lm
construindo uma vida digna" diz a

presidente. Algumas das reivinill,

cações são: uma área de lazer infan�
com campo de futebol e o asfaltameJf

to-ligando q bairro ao 'cerltro,'Ru�1
comemora a restauraçãodaqeah
esportes daEscolaVitorMeireles,

II

uma conquistá da comunidade(j\1
brigou para ver esta quadra pronta", 1

I .

,

prefeitura uma relação com as

principais � necessidades dos
moradores. "O bairro precisa urgente
de um posto de saúde, pois os

pacientes precisam se deslocar para
outras localidades emuitas vezes não
são atendidos", conta.A construção
de uma área de lazer é também uma

reivindicação, nos finais de semana,
principalmente, a comunidade sente

.

falta de uma praça para levar os filhos.
NoBairroAmizade, o presidente

Douglas Enke, conta que as

Pedagogia daUnerj participarão do
evento comomonitores, ao lado de
recreadores do Sesi.

A primeira edição do projeto
"Sonho de Férias" aconteceu em

2004, com a participação de 80

crianças.Na quarta-feira, os alunos
vão passar o dia no Batalhão da
Polícia Militar, onde receberão

orientações sobre segurança e

trânsito, entre outros temas, e na

V Encontro Nacional de Fuscas reuniu apaixonados pelo carro
�, /

JARAGUÁ DO SUL - "Um Fusca

pode subir até num coqueiro". Essa
frase é do presidente do Clube do

FuscaJaraguá, Rafael Santos, mas
poderia ser 'de qualquer outra
pessoa que estava no Parque de
Eventos na tarde de domingo.
Cerca de 70 amantes deste carro,
que até já virou tema de filme, da
região e até do Paraná trouxeram
seus xodós para o evento. Alguns
deles eram considerados raridades,
outros, do original �ó tinham a

carcaça.
Um dos carros mais im

pressionantes era um Fusca
totalmente remodelado. Pintado
de rosa perolizado e com um

investimento de quase R$ 15 mil,
o dono transformou o Fusca numa
ilha tecnológica. "Eu não investi
tudo de uma vez, mas aos poucos'
troquei tudo e do original só tem a

casca", disse Sílvio Medina da
cidade de Missal, no Paraná. Ele
trouxe a toda a família para 'o

Projeto integra crianças durante as férias escolares

DA REDAÇÃO .-Começa hoje,
às 8 horas, na recreativa da Duas
Rodas Industrial, o projeto "Sonho
de Férias", que vai envolver até

quinta-feira, alunos do ensino
fundamental de seis escolas da rede

pública municipal de Jaraguá do
Sul.A iniciativa é da Associação
Comercial e Industrial e do 14º
Batalhão da Polícia Militar com

apoio de empresários da região.

d· oPaJll�quinta-feira passamo tan
'dM

Malwee, envolvidos em atlV1 ai (
/ - bieUta,

na area de educaçao am
�rl i

Zélia Breithaupt]ansseu, i
S As5"JU'presidente daACI] para

Ui I I
da Comunidade, ressalt; �rrl I
participação de empresas e \ar f ,

entidades permitiU an1P, ,ai (

d
' 'Clat1\

. alcance social a ím ,�
/ maiorsatisfazer um numero

estudantes.
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JARAGUÁ DO SUL

PANORAMA

esfile de aniversário mostrou 42 entidades
I

Feriado e tempo

om atraíram cerca de

O mil pessoas para
o

f'lle na Reinoldoas

VÁ DO SUL - Depois de

'ARAGHino Nacional, 42

r�:d�s e associações da cidade

tu.. am do desfile
a tIClpar ., .

emorativo ao a�lversano da

dade. Realizado ha pelo.menos
o desfile de ontem

anos, o

ou com a Banda do 62-
meç

d J' '11'

'odelnfantaria e omVl e.

itas pessoas aproveitaram o

bom para vir ao centro da

� com a (amília. Cerca de 10
.

pessoas lotaram
a praça e a Rua

aldoRau.
INo discurso de abertura do

�e o prefeito Moacir Bertoldi
que estavamuito

feliz coma

icipação da população n,as
. 'dades do aniversário da cidade.

eéumdia lindo, especial. É uma
Ora que o sol e que vocês tenham

'nda aqui'prestigiar as nossas

iações e o nosso desfile".
lU· A dona de casa Tania Karsten
iii ouxe a filha de apenas oito meses

ra prestigiar o evento. A outra

im lha, Tatiane, 8 anos, estava

o comandante da PM, Ricardo Broering, o deputado federal Paulo Bauer e o prefeito Moacir Bertoldi

participando da atividade com o

coral da Scar. "Tirando ver aminha
filha desfilando o que eumais gostei
foram os bombeiros, pelo barulho das
sirenes e também pelo trabalho que
eles fazem na comunidade", disse
ela. Já a filha contou que estava

muito ansiosa com a participação
no evento. "Não fiquei nervosa,
nem tremendo. Foi muito legal",

disse Tatiane. Diferente da mãe,
Tatiane não gostou do barulho das
sirenes. "O piormesmo foi a fumaça
dos carros e das motos que

participaram do desfile", disseTania.
VENDAS - Pelo menos para

os vendedores ambulantes, o

aniversário de [araguá do Sui, não
foi bom. Fábio Alves, 16 anos,

vende churros há um ano e

afirmou que as vendas de ontem
não foram boas, "Desfile nunca

vende bem, a gente já estava meio
que esperando por isso", disse. A
situação foi praticamente a

mesma para o vendedor de cata
ventos Pico. "Cada cata-vento

custa só- R$ 2 e mesmo assim as

vendas de hoje não foram boas",
afirmou.

Il

� .Show do Dazaranha encerra festa de
�

�I bandad@Florianópolis Dazaranha teve a incumbência
efechar as comemorações de 1'29 anos deaniversãrio

_

eJaraguá do Sul.Tocaram para um público que lotou a

raça Ângelo Piazera. Os "manezinhos'" fizeram todo·
undo pular com sucessos como "Vagabundo Conf-esso"
� mais recente "Salão de Festa a Vapor': O próximo
rojeto dos músicos é a gravação de um DVD ao vivo,
� dia 9 de setembro, no Mercado Público de

lorianópolis, Os guitarristas Moriel e Chico (que chegou
ófim da entrevista) receberam a imprensa na tarde de
ntem, para conversar sobre os projetos da banda.

arreio do Po�O - Vocês surgiram no Bairro Saco Grande,
1l,e acabou virando 'uma "tribo". Como surgiu essa reunião
e várias bandas?
,riel- Nós éramos aí do' bairro e tocávamos chorinho. Era Uma
oisa totalmente diferente. Então a banda acabou e formamos o

azaranha.
.

o' ErrelO -

por que Dazaranha?
oriel- A gente se intitula "das aranhas" porque é como um cara
uese adapta às más condições. Não' precisa de muita "historinha"

j"Quandó você chega em um outro lugar
fala que é de Florianópolis, de Jaraguá '

o Sul ou de Blumenau já é bem-vindo"

raseguir' do' d' _

VIV0n o, E a gente é artista nesse sentido também. Essas
tn IÇoes adversas da, vida a gente levava com prazer. .

rr
'

,ello
- Como foi a adesão de vocês com o público?� ]

.

e

e -

u �abes que o cenário é o que propicia a aparição ou
.

saparec' . , .

"

azerc'
lmento de alguma coisa. No começo eta um negocio de

uda ido .

e todo mundo tirava cover muito bem. Então a gente foi

ent
n o e mudando, e começamos a fazer coisas diferentes. E a

g:��gava capoeira e muita gente começou a pedir algo diferente.
010

e começou com um negócio meio reggae'n'roll e então
, camos u .

l' .

I ais "c ,;n VIa mo Junto. E a formação agradou as pessoas. Por

ãod over. que fosse o cenário, se o teu negócio não fosse legal
afIaceÚo..· .Correio - E' ,

i das c '
"lste a preocupação da banda em continuar falando

OISas r' , ,. ,

i orieL egIonaIs, VIVIdas' por voces?
I Florian0 Quando você chega em um outro lugar e fala que é de
o PorqU 0pohs, de Íaraguá do Sul ou de Blumenau já é bem-vindo.
�. anoss: a g�nte é da cidade A, do Estado A, do país A. Até porque
i de Fio

po ,reza é muito diferente da pobreza de outros lugares. Ser
nanopol' , .

I eferên' IS e ser da capital turística do Sul do Brasil. São
Clas de Com .

b S
. . l' -

eajud o viver em. er catannense, musica mente nao

�Porqu� não tem história no Estado. A diferença está que

FOTOS: RAPHAEl GÜNTHER
I

As tradicionais Sociedades de Tiro também participaram do desfile

/
.

aruversano de Jara'guá do Sul

o baixista Adauto e o guitarrista Chico ajudaram a espantar o frio no show 'que a banda Dazaranha fez ontem em Jaraguá do Sul

em grandes metrópoles surgem grandes artistas. Não tem como

desvincular uma coisa-da outra.
Correio - Por que vocês demoraram tanto para gravar um novo CD?
Moriel- A gehte estava tocando bastante. Então a gente começou
a construir um estúdio numa caixa d'água que fica no Saco Grande
e agente já gravou ess�6ltimo disco lá.
Chico - Tinha um luga-r que a gente ensaiava que era a sede do
Centro Comunitário do Saco Grande: Mas a gente queria um lugar
só nosso. Aí um menino da vila que ficava perto que deu a idéia,
lembrando que tinha uma caixa d'água que antes distribuía a água

.... "A gente começou com .urn negócio meio

reggae'n'roll eentàocolocarnos um violino

junto. E a formação agradou as pessoas"

para os moradores eu que estava desativada, Então a gente chegou
lá e gostou do lugar, o espaço era legal e por ser redondo e tem que
estão da acústica então começamos a ensaiar ali.

�:' i

-�--�.:l�l1
Homem é assassinado em

' '�

Schroeder com cinco facadas
I

SCHROEDER - o corpo do
construtor Valdir Paiva Lopes, 55
anos, foi encontrado morto na

manhã de ontem pelo filho de
23 anos. Valdi� estava na. casa

onde morava sozinho no centro
de Schroeder. Ele' levou cinco

facadas'na cabeça e no pescoço.
A PoÍícia suspeita que o crime

tenha sido cometido na noite de
sábado e está trabalhando com

a hipótese de latrocínio, matar

.!

para roubar.
A Polícia informou que na casa

do construtor estavam faltando
diversos aparelhos eletroeletrônicos,
como DVD e Microondas. Além
'dos equipamentos o carro de
Valdir, um Pálio vermelho, ;
também não foi encontrado. O

corpo foi encaminhado para o IML
(Instituto Médico. Legal) de ,

Jaraguá do Sul. O enterro é hoje ;
em Schroeder.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA TERÇA-FEIRA, 26 de julho de 2005

FESTIVAL DE DANÇA21a 'Kolonistemfest supera a

expectativa mesmo com chuva Grupo de Jaraguá do Sul foi
consagrado em Joinville

nós acreditamos que � festa cresceu
com relação ao ano passado", disse o
presidente da Sociedade Aliança,
WaldinoHamburg.

AKolonistenfestnasceu de uma
reunião de amigos. "O idealizador foi
o sócioBenoVolkmann e o objetivo é
o mesmo até hoje, manter viva as

tradições dos nossos antepassados"
sem com isso, desmerecer a cultura
brasileira", explicou Horburg.
Visitantes de toda a região e até de
cidade m�is afastadas vieram

participar da festa. "Teve um casal

que veio especialmente comer anossa
schwartzsauer, ou sopa preta. Nós
ainda

.
mantemos a culinária

germânica", completou.

]ARAGUÁDO SUL-A Sociedade

Aliança realizou no fim se semana

passado ·mais uma edição da

Kolonistenfest, a Festa doColono. O
destaque da programação deste ano
foi o crescimento da Exposição
Agroindustrial, a culinária típica e a

própria organização da festa. No
restaurante os visitantes contavam

com garçons e pessoal especializado
na limpeza, o que garantia um local

limpo e agradávelpara reunir a família
numa refeição.

No ano passado a festa reuniu

maísde lOmil pessoas e a expectativa
da organização era bater o número

. de visitantes. "Mesmo, com toda a

chuva que caiu no fim de semana

MARCIA BENTO

� O grupo tradicional
Dúnatil ficou com o

10 lugar na categoria
Danças Populares

]OINVll1.E!JARAGUÁ DO SUL - o

grupo Dúnatil de dança tradicional
húngaraapresentouno sábado anoite
no 23º Festival de Dança de [oinville
a coreografia ''l\.Vonat". O grupo foi
o último a subir no palco do
Centreventos Cau Hansen,mas isto
não os impediu de ficar em primeiro
lugar na categoria de Danças
Populares - Conjunto Avançado.
Como primeiro colocado o grupo
volta a se apresentar na "Noite dos

Campeões", no próximo sábado.Na
mesma noite o público também

pode conferir apresentações da
mostra competitiva de: Ballet
Clássico - Conjunto Júnior, Ballet
Clássico - Solo Feminino Júnior,
Ballet Clássico - Trio Sênior, Ballet
Clássico - Trio Avançado e Ballet
Clássico - Conjunto Sênior.

A coreografia apresentada pelo
grupo 'jaraguaense já tinha sido

premiada na edição do ano passado
do festival, quandoganhouo3º lugar.
Para a apresentaçãodoúltimo sábado

o grupo foi o último a se apresentar, mas mesmo assim conseguiu dar um belo presente para Jaragui
o grupo campos to por 16 gente no domingo e falaram que era completou.
descendentes húngaros ensaiou incrível que o nosso grupo subisse no Entre os planosdogru(Xle5táunn
durante dois meses, todos os fins de palco, na frente de' oito mil pessoas viagem para a Hungria no firndl'lti
semanaAcoreografia veio direto da sem música", disse Finta ainda. ano. "Queremos conhecer maism
Hungria, através da coreógrafa emocionado.A coreografia chamada cultura e também trazer nOVlli

Katalin Kovatz", explicou um dos '1\ Vonat" usa o sapateado como coreografias", afirmou. Alémo�
coordenadores do grupo Rogério dança e também comomúsica. "Ser corecgrafiasogrupovaiarrâsrsnp,
Finta. Ogrupo ensaia na sede da considerado omelhor grupo da nossa típicas.já que cada urnadasdrçs I

Associação Húngara e este ano categoria foi um presente para nós e' usa um tipo de roupa típica, Q
completa 10 anos de estrada. para a cidade. É um presente de ingressos para a "Noite dOi i

"Os jurados conversaram com a aniversário para Jaraguá do Sul", Campeões" já estão esgotados,Ap�sar da chuva, o movimento foi intenso durante todo o finar de semaria
.

Amigos da lnformação Balé .Nacionul da Polônia se apresenta em laraguá .do Sul
Depois de arrancar aplausos. e

emocionar o público na noite de
abertura do Fe�tival de Dança de

Jôlnville, oBaláNacional da Polônia
Mazowsze se apresenta nesta quinta
feira, dia 28, em [araguá do Sul, às
20h3Omin rioTeatro da Scar.

Considerado um dos mais

importantesgrupos dedançafolclórica

relíquias, feitas de pura lã, linho,Sllb;
couro e outros materiais nobres, O

Mazowsze já se apresentou em �

países, onde foi aplaudido (Xlrmais&
15milhãesdeespectadores.Osingt\\1l ,

já estão disponíveis na bilheteria Oa

SCAR, ao preço de R$ 4O,COeJl\
20,OO.Maisinfonnações,pe]a;tdelml
(47) 275-2477 e370-6488.

da atualidade, o grupo se inspira em
danças e cantos de 39 regiões
etnográficas polonesas, potencializan
do a arte popular com muita

originalidade e simplicidade. Formado
por 90 integrantes - corpo de baile,
orquestra, coral e equipe técnica - o

Mazowsze apresenta um folclore com
muita expressão, dinamismo e cores.

Para alcançar o resultado desejado, o
balé viaja com quatro toneladas de

equipamentos que inclui instrumen
tos musicais e centenas de figurinos.
Durante o espetáculo, cadabailarino
troca de roupas de sete a 10 vezes, o

que chama a atenção do espectador.
Os figurinos, feitos por talentosos'
artesãos da Polônia, são �erdadeiras

�Q••...•. LABORATÓRIO JARA(3UAENSE
. DE ANAuSES CliNICAS LTOA.

371'0882 371 2322
·'t'

'

�'. - "1- ,.

>CORREIO TV
f
iOecepção
;Os moradores de Jaraguá ficaram decepcionados com a'
:cobertura do Fantástico na região. O programa anunciou que
.a cidade tem uma das melhores pistas para os esportes
aéreos, mas não mostrou .nenhuma imagem sobre isso. A

produção também falhou em não mostrar a Rota das
Cachoeiras e dedicar tempo de1hais para a corrida das
bananas.

Cláudia Abreu de volta
Após viver entre tapas e beijos com o "michê" (Márcio Garcia) em
"Celebridade" no papel da vilã Laura, Cláudia Abreu voltará ao horário nobre
da Rede Globo como Vitória, mulher de outro galã, desta vez, Henri Castelli.
Em "Belíssima'; de Sílvio de Abreu, marcada para estrear em novembro,
Henri será Pedro, irmão de Júlia (Gloria Pires). Por não se interessar pelos
negócios da família ele decide ir morar na Grécia com Vitória.

Sobre a nova personagem, Cláudia adiantou apenas que irá mudar mais

uma vez o visual. Depois de tirar o aplique da malvada Laura e cortar o

cabelo bem curtinho para filmar "Os desafinados'; a atriz terá que se

submeter a uma nova sessão de beleza.
.Kajuru eramelhor

o programa esportivo de humor não repetiu na TV
'Bandeirantes o sucesso que faz na BarÍd AM. No ar desde

'abrí], "Na Geral" pode estar com os dias contados. A média de

;junho e de julho (até o dia 22) foi de 1,5 ponto no Ibope.
.

lQué;lnclo Kajuru fazia o "Esporte Total" no horário, dava de 6 a

;8 pontos, deixando a Band em 2° lugar. Johnny Saad,
'presidente da emissora, disse nos bastidores:"O Kajuru, que é

!um louco, dava no mínimo 6 pontos': ..
i

Faustão XGugu
O "Domingão do Faustão" deste- fim de semana que, entre suas atrações,
trouxe o elenco de "Alma gêmea'; o diretor Jorge Fernando e o autor da

trama, Walcir Carrasco, para discutirem sobre o tema da reencarnação,
dominou a audiência. Apresentado ao vivo dos estúdios da Central Globo de

Produção, no Rio de Janeiro, a atração comandada por Fausto Silva foi ao ar

em duas etapas. Na primeira, das 14h46m às 15h47m; a Globo venceu a

concorrência por 16 a 8. Na segunda parte, das 18h às.20h30m,' o ibope foi
23 contra 16 pontos alcançados pelo $BT.

:Sriga na Justiça
i Cinthia Benini e Analice Nicolau, que apresentam o "Notícias

iHre,ves'; no $BT, vão processar a atriz Vida Vlatt, que faz a

:empregada doméstica fofoqueira do"A Casa É Sua'; da Rede
. TV!. Ofrásia chamou as duas de "biscates" no ar, na semana

�
passada. Muita gente ficou revoltada no SBT e está apoiando'
as duas.

oGrandeVencedor
Excelente índice registrou o último episódio de O Grande Perdedor, que
teve 13 semanas de exibição e teve como campeã a ex-gordinha Andréia.
Ela levou a bolada de RS 300 mil por ter sido a participante que mais perdeu
porcentagem em gordura somada a porcentagem que perdeu em peso:

50,05%.5egundo a prévia do Ibope na Grande São Paulo, o rea/íty show,
exibido no domingo marcou média de 20 pontos com pico de 24. A atração
estreou com pico de 29 pontos e média de 23, garantindo o segundo lugar
para emissora.

'Assim émelhor'
"Assim é melhor" deverá ser o nome do programa que Anil
Hickmann e Marcelo Rezende vão apresentar nas manhãs da
Record, A data de estréia está marcada para o dla.B de agosto.
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PRATA

Atletismo feminino termina
.

,

em segundo lugar na Olesc

IAs meninas
ramcom 172

res. contra 304

Joinville, a campeã

!TAJAÍ!JAItAGUÁ DO SUL - A

.

e feminina' da Ap a/
u�, .

alwee/FME conqUlS to u o

mpeonato no atletismo
e,ca

Olesc, 'com 172 pontos. O

� eão foi Joinville com 304.
p .

masculino ficou em qumto

àr,com 120 pontos, que teve

�ocampeão Blumenau, com

l No total, os atletas

qquistaram 13 medalhas

I�O uma de ouro, três de prata
bve de bronze. .

Para o técnico Adriano

o'ras, mesmo a equipe sendo
� d d

vem, mostrou maturi a e e

perou as colocações da edição
Im ano passado (quarto no

inino e sexto nomasculino) .

equipe estava muito

ativada e os apoios que tivemos

patrocinador trouxeram auto

tima e determinação para o

po", disse Moras.
As medalhistas no feminino

OI', ram: "€)-íntia:" Sonz a, 'Q:ue"
nfirmou o favoritismo e ficou
m o ouro no lançamento de

I

arte lo e ficou com o ouro;

prata: Ana Paula Romero (400m
com barreiras) e Ketlin Cristina
Fischer (400m rasos); bronze:
Amidele Batista (400m rasos),
Juliana Rosário Nazário (salto
eITl altura), [éssica Volkmann
Maurício (salto em distância e

salto triplo) Cíntia Souza

(arremesso de peso) e

revezamento 4xl00m com

Pâmela Wenholz, Daiana

Severo, Kerlin Fischer e Cíntia
Souza,

No masculino as medalhas
ficaram com: Elvis Maico Mota

(prata no salto com vara), Dione
José Balena (bronze nos 110m

com barreiras e octatlo) e Maico

Angst (salto triplo).
. VÔLEI - Ô vôlei femini�o

venceu ontem Corupá por 3 sets

a 2.e se garantiu na segunda fase
da competição. Agora estou em

outro grupo junto com

Bbume nau , Concórdia e

Joaçaba. Segundo a técnica

Tatiana as meninas se superaram
em quadra e. conseguiram
reverter depois estar perdendo
por 2 sets a 1 e sair atrás no tie
break por 6x2 e fechar o último
set em 15x 11. "Agora fica mais

_

difícil, porque cada vez mais vai

afunilando. Nosso time é muito

jovem e estamos na chave de

Blumenau, que é uma das
favoritas ao título",

Elvis Maico� Mota (1° esq.) ficou com a prata no salto com vara

PANORAMA

JUllMAR PIVATTO
"

Futsal feminino
o futsal feminino de Jaraguá do Sul estreou ontem na segunda
fase da Olesc com um empate em 4x4 contra Concórdia. Hoje as

meninas voltam � quadra às 15h contra Joimiille, que ontem

venceu Itapiranga por 7x1, precisando da vitória para tentar a

classificação para as semifinais em primeiro lugar. Segundo o

técnico Maurício Berti, o jogá foi disputado do início ao fim, com
diversas oportunidades perdidas de ambos os lados.

O mesmo Maurício também dirige as equipes de xadrez, onde o

masculino ocupa a terceira colocação e briga pelo título. Já as

meninas devem brigar apenas pelo sexto lugar, pois a equipe 'é
muito nova. A favorita no feminino é Concórdia.

Romário
O Baixinho alcançou mais uma

marca na sua carreira.
Predestinado em fazer gols
contra o Corinthians, Romário

chegou ao gol de número 135
em campeonatos brasileiros,
empatado com Zico, e é o

segundo maior artilheiro da

competição.Mas ainda falta
muito para ele encostar no
líder Roberto Dinamite que é o

maior goleador com 190 gols.
Apesar do mesmo número de'

gols de Zko. Romário tem
média melhor, já' que disputou
222 jogos, contra 248 do meia.

Final adiada
A decisão do Campeonato
Varzeano - Troféu Posto Mime,
que aconteceria ontem junto
com as comemorações de

aniversário de Jaraguá do Sul,
teve que ser adiada por causa

do mau tempo no fim de
semana. A final aconteceria no

Estádio João Marcatto e, para
não prejudicar o gramado, o
jogo deve ser.l)o próximo.
domingo, mas ainda não está

definido.

Ginástica Olímpica
Competindo em casa, a

equipe masculina de
Ginástica Olímpica de

Itajaí acabou ficando com

o tetracampeonato da

Olesc. Em segundo lugar
ficaram empatados
Blumenau e .Camboriú. Já
no feminino, Joinville
superou o favoritlsrno de
Blumen�u (que ficou em

quarto) e ficou com o

ouro. A prata ficou com

Criciúma, que também

surpreendeu, e o bronze

ficou com Itajaí.

,úl

'"!(Ji

lh

(l;.)[

Ciclismo
Pela primeira vez na

história da Olesc, Ó
ciclismo entrou como

competição oficial. Foram
duas provas para definir

Criciúma como campeã:
cross country no sábado e

resistência no domingo. O
município .do Sul
catarinense ficou com 27

pontos, contra 25 de Itajaí
e 17 d'e'"S��'Be;'1tos do Sul.

, �.
� � .. ··,"' ...

·.,"\{1 ...

Jéssica Volkmann Mauricio (1 a dir.) ficou com o bronze no salto triplo
julimar@terra.com.br :-..

----------------�----�----------------------------�--.)

landehol e futsal masculinos se classificam
'ItAJAÍ/JARAGuÁ no SUL - o acontecendo com os atletas". O
andebol e o futsal masculino . treinadorlamentou a derrota, pois a

RI nqu�taram ontem a vaga para a equipe poderia ter se classificado em
guhda fase da Olesc. Ambos primeiro lugar e escaparia de
cáram com o segundo lugar na 'enfrentar Itajaíhoje, pelasernifinal,
have, O futsal venceu sábado - "Vaisermuitocliflcilvencê-los,.poisé
mbrio por 6xl, perdeu domingo' omelhor time da competição. Mas
raJoaçaba por 3x2 e venceu vamospelomenosbrigarpelo terceiro

.

viIleontempor6xl.Jáohandebol .lugar", comehtou.
tounaestréiasábadoem2Ox20 O técnicodo futsal,Augustinho

m Blumenau, venceu São &nto Ferrari, também lamentou a derrota
o Sul no doming« por 26x18 e de domingo para Joaçaba, dizendo
rdeu ontem para Fraiburgo por que a equipe teve muito azar. "A
1x2Q,

gente perdeu muitos gols num dia

OtéCnicodohandebol,E�erton em que o goleiro deles pegou tudo.
es:demonstrou irritação ontem, Ainda temos chances de brigar, mas
rnaosabeO.que está acontecendo agora começa a ficarmais difícil".A

Qiacletas: "Fizemosomelhor jogo preocupação do treinador está em
ano nodOrningo eontem jogamos substituiro alaAndré, que foiexpulso
Ulto mal N-' ,

, ao sela que esta ontem. "Ainda não sei quem vai

entrar no lugar dele.OAndré vinha
sendomuito importante parao time",
disse Ferrari.

.• O grupo do futsal

masculino para a segunda
fase ficou assim: Jaraguá do

Sul, Florianópolis, Tubarão e

Porto União. Até o final desta

edição a tabela dos jogos de

hoje não foi divulgada.

• O treinador do handebol

lamentou a derrota, pois a

equipe poderia ter se classifi
cado em primeiro lugar e
escaparia de enfrentar Itajaí
hoje, pela semifinaí,

treinador, o que precisa para

garantir hoje é recuperar a

confiança e esquecer as derrotas
,

do Estadual. "Será um jogo difícil,
.

pois as duàs equipes precisam
vencer para se classificar".

Já omasculino está fora.Com
duas derrotas e uma vitória, o
time fechou ontem sua

participação batendo Joaçaba
por 66x26. No fim de semana

perderam por 55x40 para
Balneário Camboriú e 74x46

para Blumenau. Segundo o

coordenador do esporte em

J araguá do Sul, Airton

Schiochet, o time perdeu para
as duas equipes que devem fizer
a final, pois foram os melhores
até agora na competição. "Os

atletas foram bem. Realmente

perdemos porque os adversários
erammelhores".

FATOS
,

Descentralizaçao: a populaçao
mais peno doGoverno..

OUVIDORIAGE�L DO ESTADO

FI>�:I
I

. -

..

, No site da Ouvidoria Geral do I
Estado, os catarineuses podem
deixar sugestões, esclarecer -

dúvidas e milito mais ;

110 Costa
--_. _._----.- -- �.�,._ _';"�>.-. __ •

• Jaraguá do Sul recebe, de .

5 a 7 de agosto, o
Campeonato Estadual de

Basquete nas categorias
infantil masculino e

juvenil feminino.

• No feminino, o jogo entre

Chapecó e Blumenau

ontem, precisou de duas

prorrogações para definir o

placar em 64x62 para o time
do Oeste, que é o atual

campeão estadual.

I qs eampos com ("") silo da preenclllmento obrigatório.
Provls4rlamente t'OdainsmenSBgensestarlo sendo enviadas pata a Ouvldorla <>eral do Estado.

A Descentralização facilitou o aCeSSO da população aos órgãos do

Governo do Estado. 'Além das Secretarias Regionais e dos Conselhos de

Desenvolvimento, os catarinenses também podem entrar em contato com

o Governo pelo site da Ouvidoria Geral do Estado, www.ouvidoria.sc.govbr:
NeIé, é possível dar sugestões, propor obras, esclarecer dúvidas e muito

mais. É mais transparência no trabalho do Governo de Santa Catarina.

Mais um resultado da Descentralização,

I

asquete feminino decide vaga para a 2a fase
hAJAí!JARAGUÁ DO SUL -

mumav't' .

lona e uma derrota, o
I duete feminino de Jaraguá doU eClde h .

OJe a vaga para a
gunda fase d 01da esc. Depois der ernod .

.

,
OllUngo por 57x40 paraI peGO (atu I

.

a campeã estadual)menma '

.

s venceram ontem de
aTuba -

9h .

rao por 55x25. Hoje,
,Ottme d idlu ect e a vaga contramenau
eh

,que perdeu ontem

� apecópor64x62.
araOté .

Jasme .
cnlCO úlio Patrício,

Ont
nmas voltaram a atuar bem

em, "El .

sentindo a

as ainda estão.

final d
quelas derrotas na

'camo
o Estadual, quando
Sem

ontem) I
quarto lugar. Hoje

e as Com .

Qmo .
eçaram a Jogar

anUgam "pente. ara o
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Malwee venceCarlos Barbosa
e mantém a liderança na liga

JULlMAR PIVATTO

� Falcão foi o

destaque do,

jogo com três

gols marcados

CARLOS BARBOSA!JARAGUÁ
DO SUL - Em um jogo muito
equilibrado, a Malwee vençeu

ontem o Carlos Barbosa por 5x4
e manteve a liderança daChave
A da Liga Nacíonal, agora com

dez pontos. O destaque da

partida foi o craque Falcão, que
marcou três gols. Os outros gols
da Malwee foram marcados por

, Xande e Valdin, Messinho e

BrunoMello, com dois gols cada,
fizeram para os gaúchos. A
Malwee volta a jogar amanhã à

noite em Joinville, contra o time

da casa, pelo Estadual da Divisão
Especial.

O time da casa começou
melhor e aos 4'41" Éka tentou sair

jogando'errado e a bola sobrou

para Messinho abrir o placar. O
empate veio aos 6'12, comXande,
que aproveitou passe de Falcão

para marcar, Vinte segundos
depois, numa falha da defesa da
Malwee, Bruno Mello chutou
forte e fez 2xl. James teve chance
de empatar num tiro livre, rnas o '

RAPHAEL GÜNTHER

Torcedores Jaraguaenses aproveitaram o feriado e procuraram acompanhar o jogo pela TV

goleiro Danilo defendeu.
Aos 16'58", Valdin põe a mão

na bola dentro da área e o juiz
marca pênalti. Na cobrança,
Messinho amplia. Logo fia

seqüência, a bola sobrou para
Valdin, sem goleiro, marcar. O'
empate veio no finalzinho do

primeiro tempo. Falcão driblou o
marcador e marcou.

No segundo tempo, o Carlos
Barbosamarcou primeiro. Bruno

-,

Mello aproveitou o rebate do

goleiro Bagé e fez 4x3. O empate
da Malwee veio aos 4'30" com
Falcão, que aproveitou a falha da

,

marcação para marcar. Aos cinco
minutos, Antonio fez falta em'

Messinho. Os dois se

desentend,eram e acabaram

'expulsos. O-gol da vitória saiu aos

12 minutos. James fez b0<;1. jogada
.

e tocou para trás para Falcão
fechar em 5x4.

O goleiro Bagé disse, após o

jogo em entrevista à RádioJaraguá,
que sabia da dificuldade do jogo.
"Entramos procurando os três

pontos e conseguimos. Não dá pra
dar mole contra o Carlos Barbosa".
Já o ala James disse que foi a

determinação foi importante para
a vitória. "Jogamos com muita

vontade e isso foi importante.
Erramos muito, mas os três pontos
foram importantes".

Reunião'da diretoria mantém Roth no comando no Flamengo
DAREDAÇÁO -Apesar da forte

pressão da torcida para derrubar o
treinador, Celso Roth continua

cama comandante do Flamengo.
Em reunião realizada na tarde'
ontem entre o vice-presidente de
futebol Gérson Biscotto e o

presidente em exercício Artur
Rocha (que não contou com a

presençado treinador), os dirigentes
decidiram atender ao apelo dos

jogadores, que queriam que Roth
continuasse no cargo.

Desta forma, o treinador ganha
fôlego para tentar a reabilitação do
time carioca nesta quinta-feira
contra o Palmeiras, às 20h30, no
estádio Luso-Brasileiro.O Flamengo
é o 18º colocado no campeonato,

'

com 12 pontos, a uma posição da
zona de r.ebaixamento.

CORINTHIANS - No treino
doCorinthians de ontem, o zagueiro
Marinho tratou de esclarecer a

discussão que teve com o goleiro
FábioCosta, na entrada do vestiário
após o jogo coima oVasco, domingo,
em São Januário. A confusão

começou porque jogadores do time
, carioca foram tirar satisfações com
'o atacante Abuda que, segundo
eles, teria menosprezado ',o
adversário com jogadas de, efeito
durante a partida.

FabioCosta eMarinho tentaram
acalmar os ânimos dós jogadores e'
acabaram se desentendendo; o
goleiro partiu para cima do zagueiro,
que só não foi agredido, porque
outros jogadores evitaram. Ontem,
Marinho disse que foi somente

separar o volante Fabrício da

contusão com seguranças doVasco,

mas Fábio Costa teria achado que
.c

ele participava da briga.
Quando entrava no vestiário, o

zagueiro segurou na camisa no

goleiro paranãc escorregar, e Fábio
teria achado que a ele queria partir
para a briga. "Nunca briguei em
nove anos de carreira. Ele acha q\le
falteicom respeito, mas não foi isso.
O Fábio não entendeu o que falei

para ele e que tinha escorregado.
Até entender tudo o que tinha
acontecido, leva um tempo", disse'
o jogador.

O corintiano, inclusive, afirmou
que já havia discutido com o,camisa

1 do time paulista durante o jogo.
No primeiro gol vascaíno, Fabio'
Costa teria dado uma bronca no

jogador pela falha na marcação e

ele, por sua vez, admitiu o erro. "Na
,

hora do gol foi normal, Ele me

cobrou e aceitei, porque tinha errado
no lance", finalizou.

• Em, reunião realizada na

tarde ontem entre o vice

presidente de futebol -

Gérson Biscotto e o

presidente em exercício
Artur Rocha, os dirigentes
decidiram atender ao apelo
dos jogadores.

• No treino do Corlnthians
de ontem, o zagueiro
Marinho tratou de

'

esclarecer a discussão que
teve com o goleiro Fábio '

Costa, na entrada do
vestiário após Q jogo
contra o Vasco.

,_''',.
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Joinville e Itajaí dividem a

.lidcrança da quinta Olesc
ITAJAÍ - N. equipe de tênis

feminino de Itajaí chegou ao bi

campeonato com a vitória de 2x1
sobre Joinville, único troféu
definido .ontem. Esta conquista
deixou os dois municípios
empatados na liderança da Olesc,
com 40 pontos. Em terceiro lugar
está Blumenau com 27,5 pontos e

em quarto lugar Criciúma com 26
.

pontos. Joinville também está em

primeiro lugar no quadro de
medalhas com 11 de ouro, oito de

prata e oito de bronze, a frente de
Xanxerê que, teve bom
desempenho no ciclismo e

atletismo, conquistando sete'

�edalhas de ouro, seis de prata e

uma de bronze.

Hoje serão de�ididos os troféus
do . handebol feminino e

possivelmente do tênis masculino.
No ginásioGabriel Colares, às 11h,
Criciúma e Joinville fazem a final
do' handebol feminino. Na

preliminar, São José do Cedro
'

enfrenta Itajaí, para definir a

medalha de bronze. O tênis

masculino de Joinville está invicto,
e espera o vencedor de Criciúma x
Itajaí, para fazer o confronto final.
Os joinvillenses só perdem o título
se acumularem duas derrotas. O
segundo encontro da série, se

necessário, será disputado
amànhã.

Omaior clássico do estado vai
definir um dos finalistas do

basquete masculino. Às 16h30
.

horas, ,no Colégio Salesiano,
Joinville e Blumenau se enfrentam
no primeiro jogo da, semifinal. Às

18h entr�� emquadra, Balne'Cambonu e Criciú
d d

rua.
vence ores estes Co In ronfazem a final da Olesc.

As semifinais do h d.
_

an e�masculino vao aCOntece'. r a p
,

das 14h no Gabriel C I' o ar,Blumenau pega o time de Tub .

e na seqüência Itajaí joga
J

á d S 1
cou,

aragua ou, Ofutsalmascu'
passa para a segunda Ias
classifícação. Formam o.gr/
Florianópolis, Jaraguá do�
Tubarão e Porto Uniã« Nack\
� estão Lages, Joaçaba, Chape�,Schroeder. Os dois primeir . ,

, o,
cada grupo avançam à se

"

I

Também o voleibol femin', , I

'começa nesta terça-feiraase
fase. Vão se enfrentar na chave
Concórdia, Jaraguá do Sul,]
e Blumenau. O grupo F éfo
por Itajaí, Guaraciaba,]oinvill
Brusque.

• As semifinais do handebol
masculino vão acontecer a

partir das 14h no Gabriel
Colares. Blumenau pega o

time de Tubarão, e na '

seqüência Itajaí joga contra

Jaraguá do Sul.

• O tênis masculino de
Joinville está invicto, e espera
o vencedor de Criciúma x

'Itajaí, para fazer o confronto
, final. Os joinvtllenses só

perdem o título se

acumularem duas derrotas,

Fernando Alouso está ansioso

para voltar a correr na Hun�
QA REDAÇÃO - O piloto

espanhol Fernando Alonso, líder
do Mundial de Fórmula 1,
manifestou ontem sua vontade de

chegar o �ais rápido possível à
Hungria para voltar a pilotar [la
circuito onde conquistou sua

primeira vitória na Fórmula 1. "Na

Hungria conseguiminha primeira
vitória em 2003 e tenho grandes
'lembranças. Acho que

Hungaroring é um pouco mais

especial que os outros circuitos"m
disse o piloto atrav€s de nota da
escuderia, e acrescentou que está

"impaciente para voÍtar".:
Apesar-de reconhecer que é

um dos circuitos de que�ais gosta,
o piloto da Renault lembra que o

traçado é difícil. Alonso venceu
metade das.doze provas disputadas
nesta temporada e é líder do
Mundial de Fórmula 1, caril 87
pontos. O GP da Hungria

,

acontece no próximo domingo, dia
31 de julho.

Líder do Mundial de Fórm

1 deste ano, cem-36 pontol

vantagem para o finlandêsK,
Raikkonen, ooespanhol Fe
Alonso segue cauteloso I

comentar suas pOSSibilidades
título, mas admite que SI

situação é confortável. Alonsol
chances matemáticas deil

, campeão já no GP da TurqUll,

marcado para 0'dia 21 de ag�l:
Para isso ele precisa vetlcernao

essa corrida, como a da Hune

no próximo fim de semana,_et
bi çaopor urna com, ma

resultados.
"Se continuarmos te

,

id 1 teserádas corn as, rea men
.' recupel

para Kimi se
.

Infelizmente ainda restamrnw
id fim' maséclarDcom, as para o ,

d I
,

. b
" C(I'

a diferença emuito oa ,

,

1 enceu i

o espanho , que v
,

corridas nesta temporada (MEM "O Ui
Bahrein, San anil,

França e Ale�aIJ.ha).
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