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"�residente da Câmara troca PMDB pelo PPS

MERCADO

Randal fala sobre a importância
da cotação do dólar na exportação

_ PÁGINA 7

HOJE: • Terça-feira
de sol e nebulosidade

variável, sem previsão
de chuva

AMANHÃ:
,

• Quarta-feira de

sol e nebulosidade '

variável, sem previsão
de chuva

�ernadete Hillbrecht e Lauro Twardowski anunciaram ontem a decisão. Agora, o PMDB, que tinha cinco vereadores em Corupá, fiCâ com três.

Esgoto a céu
v,

aberto incomoda
moradores

Morador'es da rua

Heinrich Schunke estão

wfrendo com o esgoto a

céu aberto que passa ao

laGO das residências.

n Outro problema é os'
!f dejetos de suínos criados
a nasproximidades, que são
!: despejados na mesma vala
o em que corre o esgoto
IS sanitário. O morador

Reonaldo Pereira, conta �'.�'

�ue quando chove �"i:J','
esgoto transborda e .alaga

o os terrenos. Nos dias de'"
a sole calor O mau cheiro é

muito forte, p r in c i

�almente no final da
larde, _ PÁGINA 5

SERViÇO PÚBLICO

EMPREENDEDORISMO

Associações Comerciais incentivam
competitividade das empresas
A consultora do Sebrae, Soraya Lopes, falou ontem aos

empresários sobre o Prêmio Talentos Empreendedores e a

oketora executiva do Movimento Catarinense para
excelência, Luciana Lima, destacou a importância do
incentivo à qualidade empresarial. _ PAGINA 7
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POMERODE

Funcionários da Malwee Malhas

comemoram 30 anos da elnpresa
. A semana que passou foi de comemorações na unidade

, fabril da Malwee de Pomerode, que completou 30 anos de
atividades, empregando mil trabalhadores. A filial
caracteriza-se pela linha de costura de peças produzidas
pelamatriz localizada'emJaraguá do Sul. - PÁGINA 6

NOVIDADE

Os leitores contam a partir de'
hoje com o Correio Esportivo
A partir de hoje, em todas as terças-feiras, o Correio.
do Povo passa a publicar o Correio Esportivo trazendo
as prlnclpais informações do mundo do esporte. Esta é '

uma das mudanças feitas no projeto editorial do
jomal,que ainda vai trazer outras novidades.A Malwee
está classificada pari') as semifinais da Liga Nacional.
No sábado a equipe venceu o Joinville por 6X2 e

ontem enfrentou o Atlântico de Erechim. O Juventus

perdeu para º União em Timbó. Veja também os

resultados da final do Circuito Unimed deTênis.

"
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, SUCESSO

Mais de 10 mil pessoas assistiram
.

ao Festival de Formas Animadas

, .. .:.r,!.'-i'">')�;'\',',·).'·
- '.

\ • ::� ", ' " ':

,

. 5;°" ês.,.ya! çle Formas Animad�s, que c PÇ>u nó
ú'ítirllo sabádo foi sucesso de público. Este ano, ali :9'fa'ndes
novidades foram as apresentações ao ar livre, realizadasnó
Terminal Urbano e na Praça Ângelo Piazera, e as atrações

. internacionais como o húngaro Andás Lénárt, o argenfi66
Sérgio Mercúrio e o espanhol Jordi Bertran. - PÁG"\I�;8
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EDUCAÇÃO

Professores Municipais são'

�ampeõesem falta por do'cnça '�:;�:\.
_'o ._�/

APrefeitura está investigando os motivos do g;a.h,d'e
. .>-.,,",

número de faltas entre os servidores públicos gúe
trabalham no setor de Educação. Em junho,' dos
1.365 servidores" 368 foram afastados' com

problemas de saúde. - PA,GINA 7
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OPINIÃO

�sporte em espaço nobre
I

I Seja como terapia da
m ent e e do corpo, de

funho amador ís t
í

co ou

profissional; a massificação
�e práticas esportivas no

Brasil assumiu nas últimas

�écadas caráter irreve�
�ível. De há muito tempo

rão·somo�mais conhecidos

po extenor apenas como
,

pm celeiro de excepcionais
jogadores de futebol,
embora continuemos a ser
L ,

.

uma fonte inesgotável de
consumo, interno e inter- '

nacional desta que é maior

paixão dos brasile'iros.
Vôlei, basquete, atletismo,
futsal, natação, hipismo,
handebol , xadrez, judô,
kara tê , ciclismo, entre

tantas outras modalidades
tem levado, ó país a pódios
inéditos e emocionantes.
� Por conseqüência, a

mídia impressa, como ocor

re com as emissoras de
rádio e televisão, abre

\
cada

yez mais espaços para repor-

FRASES'

tagens <do gênero,
procurando, ,da melhor
forma possível, repassar
informações consistentes

que chegam a milhões de
brasileiros todos os dias.
Atento 'às mudanças que se

impõem' de tempos em

tempos por exigência dos -

próprios leitores e, da
mesma forma, com a

'ontem à noite no' gmasio

Wolfgang Weege e válido

pela Liga Nacional de
Futsal.
'A publ ícação , inédita

entre jornais com sede na

região do Vale do Itajaí e

uma das raras do gênero em

Santa Catarina, faz parte
de u�/ projeto d� rees

truturação editorial da

... ,O Correio Esportivo pretende,
daqui para frente,ser o elo entre

atletas, torcedores e leitores

preocupação de abrir mais

espaços àqueles que, fazem
do esporte- profissionais ou

não- uma filosofia de vida,
a partir de hoje e em todas
as terças-feiras, o Correio
do Povo passa a publicar o
Correio Esportivo, com

fatos do fim de semana e

informações factuais das

segundasfeiras, a exemplo
do jogo Malwee e Atlântico
de Erechim, disputado

empresa previsto para 2005
e que incluirá, até o final
do ano, outras novidades

para seus milhares de
leitores: Aliás, este novo

produto, como outros que
virão ao longo dos próximos
rn ese s , é fruto da ne

cessidade de uma maior

interação com o público
leitor, cada vez mais ávido

por informações do gênero.
Aberto a críticas e s u-

t IINão é hora de fazer política, é hora de fazer história"

gestões que possam, de

alguma forma, aprimorar'
sempre mais o conteúdo
editorial e fotográfico, o

Correio Esportivo preten
de, daqui para frente, ser

o elo entre atletas, tor
cedores e leitores.

Afinal, o leitor, assíduo
ou não, sempre se cons

tituiu em sua esmagadora
maioria na mais abalisada

_

fonte crítica para se medir
a qualidade gráfica e edi
torial da mídia impressa,
na qual se incluem os

jornais e ,revistas. E no

esporte, não é diferente.
Com esta novidade, '0

Correio do Povo espera
satisfazer o "desejo dos
assinantes que quer em

saber os detalhes de' uma

partida, os resultados, os

bastidores, enfim, matar
esta curiosidade que tem

sido responsável pelo
crescimento do esporte no

país.

D. Do senador e ex-ministro da-Educação Cristovam Buarque, ao preparar ontem sua saída do PT e propor que o presidente
; mande ao Gbn�rêsso projeto de Leiacabando com a reeleição.

'
'

, '

tI I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

fAlcântaro Corrêa assume
i a presidência da Fiesc
I

I
I Florianópolis - Tendo na diretoria o

I industrial jaraguaense Vicente Donini,
ida Marisol, (na foto sendo cum

I prirnentado pelo governador Luiz

I Henrique), a Fiesc deu posse na noite

i de sexta-feira ao novo presidente
I Alcantaro Corrêa, que substituiu José
i Fernando Xavier Faraco. Em seu
i '

I discurso Corrêa chamou atenção para o
I '

I trabalho realizado por Faraco, que teve

:_como macrodlretrizes a dotação, de
.rnáxlrna competitividade aos setores

tradicionals da indústria e a busca de'

agregação de valor aos produtos através
da inovação, tecnológica. O novo

.presldente apresentou as duas novas

,macrodiretrizes que nortearão seu'
.trabalho em juntamente com as

[anteriores: a busca de infra-estrutura

para o desenvolvimento sustentado e o

-fortalecimento da representatividade
fJempresarial."A articulação dessas quatro
,Binacrod'iretrizes, que orientarão o

, "àlinhamento estratégico das entidades
U I

"que compõem o Sistema Fiesc dão bem

",a característica e o perfil do modelo de

gestão que van:lOs empreender';afirmou.

FLORIA�bpOLlS/ANTONIO CARLOS MAFALDA/SECOM

Crise na pauta
Em seu discurso, Corrêa também
mencionou a crise política vivida pelo País.
'lOS acontecimentos recentes que a

sociedade brasileira, cada dia mais chocada
é perplexa, vem assistindo por todos os

meios de comunicação, não apenas
inspiram, mas exigem e convocam uma

reflexão séria e madura sobre alguns
aspectos da estrutura sobre a qual se
organiza a nossa República'; disse.

Contaminação
Luiz Fernando Xavier Faraco afirmou que o

País vive o "colapso da estrutura política=E
nesse momento a grande ligação que se dá
no Brasil é na economia. É o que temos para
comemorar, pois os colapsos políticos
costumam ser acompanhados por colapsos
econômicos de proporçõ�s no mínimo
semelhantes. E isso não está acontecendo
,no País hoje'; afirmou.

Agenda cheia
Foi um fim de semana movimentado paraLHS
no Norte e no Vale do Itajaí. O governador
inaugurou sábado de manhã o ginásio de
esportes Perácio Bernardes. o primeiro do Brasil
dedicado exclusivamente à ginástica rítmica, no
bairro Boa Vista, em Joinville. O local será
utilizado para os treinos da Seleção Brasileira

Olímpica de Ginástica Rítmica.

Rei doTiro
À tarde, Luiz Henrique prestigiou a festa do
Clube dos Kakos - exclusiva para homens -,'na

, Sociedade Desportiva São Bento, em São Bento
do Sul, e da Festa do Rei do Tiro, em Jaraguá do
Sul. Acompanhado pelo "rei do tiro" Adernar

Duwe, pela secretária do Desenvolvimento

Regional, Niura dos Santos, o presidente do

Badesc, Renato Vian�a, prefeito Moacir

Bertoldi, rainha e princesas, Luiz Henrique
participou do desfile oficial,do evento. Sobre ele,
afirmou que o Governo do Estado.através do
Fundo Social, agora tem condições de estimular
a continuidade de uma tradição tão importante
como esta, surgida para garantir a segurança das
vilas na Alemanha, em 1529.

NaFurb.
À noite, em Blumenau, foi o patrono da turma de
Licenciatura em Artes Plásticas e Música da
Universidade Regional (Furb), em solenidade
realizada na Sociedade Dramática Musical Carlos
Gomes.Também participaram da solenidade o

secretário do Desenvolvimento Regional, Paulo
França, e Renato Vianna,

,'r---------------------------------------------------------------�------------�----------------------���__--_,

fbond@ibest,com,br
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Sl}A OPINIÃO

, A nossa atitude é que
fará a diferença

� po
opresi
lul, Ro
informa
ultimO

, reauzir
Ilecretár
I Dilse q
I !xecuti
I propor
I,refeit
I Informo
íua aut

Câmara
preside

Estamos passando por um momento muito impor
h, " 1" d B '1 O 1 itor pod tante darstoria po mca o rasu. ettor po e até pergunt,

d 1 ar, porquagora é importante? Escân a os, corrupção, falcatruas e

outros adjetivos que podemos utilizar para definir o COmpore tantos
de uma parcela signif,icativa de nossa classe política sempr ,tamento

b ídi
e tomaram

espaços no. res na mi la, e nós sempre pensamos que se faria' ,

1 - , ,

difen Justlçale o ma, nao se repetma, e ,porque agora é iferente I b
-

, " em nó!podemos fazer ser diferentes, precisamos apenas 'lembrar ai
pontos importantes: gun!

a - Somos cidadãos brasileiros;
I

b - É, aqui no nosso bairro, no nosso município, no nosso Estadol
no nosso Brasil, que pelo poder do VOTO, cada um d "

ib
' '1

e nos
contn UI com uma pequena parce a, mas muito significatl'va para
que eles nos representem;
c - Os bons e os maus políticos estão lá porque nós os elegem
nós os legitimamos pelo poder do VOTO, cada um d o,s,

, ,

e nos
contribuiu com uma pequena parcela, mas muito significativa para
que eles nos representem,
d - A culpa para que o Brasil não seja mais prospero é nossa,

Se nós cidadãos nos unirmos em associações comerei'aiS,
associações de moradores, de classe, de cooperativas e de sindicatos
para discutirmos o que queremos para nós no futuro aí sim podemo;
esperar que este futuro seja melhor, caso contrário o nosso futuro
estará nas mãos de pessoas que não tem comprometimento com o
desenvolvimento sustentado, que garantiria a nós crescimento e
desenvolvimento. Outro ponto importante é que todos estes nome�
de políticos envolvidos direta e indiretamente, com a atual

"

corrupção cujos nomes estão aí estampados na mídia, não voltem'
mais para o cenário político, impedidos pelo nosso voto,

Procurar evitar que nossos políticos desenvolvam carreira;
política, fazendo uma campanha para que não haja reeleição isso

" )

forçará que o individuo desenvolva outra atividade que lhe dt
sustentabilidade garantindo desta forma a diminuição do riscodeJ
se tornar corrupto ou corrompido 'sistematicamente,

Podemos ter certeza absoluta de uma única coisa,o futuro
melhor ou pior depende absoluta e exclusivamente as nossas:
atitudes hoje se nada fizermos para mudar o cenário atual futurol
será igual'.

'

ai
a�OUNA '\

� Be

laura

oflciali
ontem

COR

OOministr�
clei0esdJ
:�agor:J
'J��aste: c

Alceu Grade é presidente da Acis (Associação Comercial e, ��aramc
Industrial de Schroeder) :J :Câmaradt
__--, 1 'Hillbrech

Caos ou Redenção?
T lwardows

III1tem,del
" opresidenl

�esenbac

ilaparaol
As dh

rMDBdel

É duro, mas são as opções que nos aguardam, mais adiante, Q;
meio-termo - típieo da cultura política brasileira - representa o

temido "acordão", irmão gêmeo da "pizza". Tudo fica na mesmaeo

Brasil dará mais um passo para trás, Alguns pagam a conta, Atacam'
aeleilãodt

se os efeitos, Esquecem de emparedar as causas, As rameiras param
&Câmarcde chorar. Os agiotas internacionais acenam com seus re-

investimentos, A Bolsa vira termômetro, assinala o grau da febre e rm�ocom

é medicada com urgência. A poeira senta no Planalto, Tudo fica oovereadc
como antes na terra de Abrantes, Ou, o caos. Du caminhamos! �DB),rr
direto para o caos da inépcia, da ausência de autoridade e líderançsr Iltmedebi
fomentada por arti�anhas e mentiras. Mergulhamos na areia Je Herm:
movediça, Perde-se orumo e o timão, se é que este já não está à

�sidir a
deriva. Enterram-se os relatórios nas privadas, Tudo fede, enquanto' UlÚirrnad,
tentamtapar nossas narinas, Os que se postavam de heróis sãooS

Em el
antagonistas da hora, A "natureza humana" explica, mas não justifica

instantes
os desvio de conduta, As marionetes contribuem para que o caos

ibDLa'
seja o pior possível. E quem paga a conta'", J

çao

Ou partimos para a redenção, Difícil de ser alcançada,porque- eltar insa

significa ruptura. Ah, diziaPablo Picasso: queres construir, tratad; llÍncipalm
destruir! A democracia é a única salvação das instituições [jvres. l\1IaeXjXlr:
lua maravilhosa ou Q sol penetrante no final do túneL O pontobd�, �retório
equilíbrio no desfiladeiro, O exercício da ponderação coletiva so r� ll:Is�tivol

d '1 f' A d ada é uma
os que pensam em se UZI- a para rm menores', emocr

d'd '1 a os
deusa que espera ser conquistada, Mas fica à mercê a cantt en 'í �ete"

1 d
' preCISO aJpobres e podres de espírito, 'Para torna- a re entora e

'des
cirurgia cívica, O bisturi deve penetrar nas vísceras das attt�corrompidas, Extirpar os tumoresdos procedimentos adultera °bse,

'd" 'aecQ1lramorais, Submeter o Executivo a sua função a mllllstrattV , Na a1
,

d - 1 '1 d A d
-'

'

suir a democracia r,
sua equivoca a açao egis a ora, re ençao e pos

1 de \.Untada I
d E',

, osooon
em cada poro fazendo-a pertencer a to os, respeitar, É iereadare:eia se deita e de ond,e vem a nossa energia e a nossa n.qudeza, li

I.
,

'

1 ídar o se �uro Tw:corteja-la com o suor de nosso esforço naciona e cu, Iso mgresso Ih h"
' , da i ireza d ções altrUlstaS, s

umor istonco, atraves ,

a inteireza e nossas a
, diõel ai

é um sonho? Não! Esse é o único modo de fazer com que os guar
, I"

terar o
, " eis SOCla, mun"de uma Nação, queé o povo de todas as categonas e ruv

'bela e IClpie
acreditem que a democraci,a existe e que está na n_ossa fre];)t�'estruir a�lttinist
poderosa. Para conquista-la é preciso romper. E preCIsO, 'pl'OS \'treador,

-

l' pnncI nl/
práticas viciadas e poderes paralelos que maculam as eis e r'IDBne

�DBcar
"

d oratória ��COIll c
Si,lvio Luzardo, bacharel em Direito e professor e

MüUe
�'Ulttiu
�lttpre te
alttistasc
t!peciallll
�efeital, e

apesar d
�I�açãa ;

e esperanças,

em Santa Catarina

12 foote
Os textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corp9 d� faÍer
Times N'ew Roman, O Jornal Correio do Povo se reserva o dlreltocornoas
os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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� MAURILIO DE CARVALHO -------------------�---------------------------'---------_;_--,--�__"lMOSAIC
posição' ,

�
esidente da Câmara

de Jaraguá do

DprR naldo Raulino (PLl, rebateu as

lul, o

Ções publicadas na coluna, no
'nlormaI, sábado, sobre a proposta de

ultlril°r os �alários do prefeito, vice e

reauZI ..,

a 'lecretárioS mun�cIPafls.. :'d II que ° projeto
OI sugeri o pe o,

Disse .

tivo, porque a prerrogativa de
[Xecu - b 'do dII ar alteraçoes nos su SI Ias o

prop .' d L
.

I
.

I I ito e Vice e o egls ativo.
ore e

. -,

dInlormou ainda que o projeto nao e
,

e

jluaautO(ia, m�s d.a Mesa Diretora da
I. ara "ASSinei porque sou o
Caril .' .

.

I"I presidente'; explicou.

� Mais um pouco
Raulino não concordou também
com as críticas feitas às reduções,
propostas - consideradas insig
nificantes pela coluna - que
representarão 0,08% do orçamento
médio do .município. "É preciso
incluir os cortes dos salários do

pessoal do segundo e terceiro
escalões prévisto na reforma

administrativa" sugeriu.
A Secretaria de Comunicação da
Prefeitura Informou que, com isso,
a economia total ficará em torno de
RS 50 mil mensais.

� Outro lado
o Sinsep (Sindicato dos Servidores
Públicos) está analisando o projeto
de reforma adminlstratlva. enca
minhado à .Câmara de Vereadores

pelo governo de Jaraguá do Sul. A
diretoria da entidade sindical
convidou especialistas em adrninis

tração-pública para auxiliá-na análise.
A presidente do Sinsep, ldinei Petry,
informou que a intenção é concluir
a análise ainda esta semana. "Já
identificamos algumas
incongruências e a duplicação de

páginas'; revelou.

� O pOVO
Um leitor atento lembrou que este ano
o governo reajustou o salário dos
servidores públicos em 7%, inclusive
dos secretários, E que agora propõe a

redução do salário dos secretários de

RS 8.229,37 para RS' 7.739,40.
"Acho que isso é demagogia. Se o
prefeito queria reduzir o salário dos

secretários, por que aumentou antes?
Parece que quer fazer média com a

população'; avalia o leitor Fábio K.

Talvez o governo tenha as explicações,
mas que a avaliação do leitor tem /

lógicá, isso tem.
'

� Fim da mamata
Os ministérios da Fazenda do Plane

jamento publicaram portaria impondo
corte de RS 170 milhões nas despesas
com passagens e diárias de servidores
federais. Mesmo assim, os gastos
ultrapassarão RS 600 milhões este ano.

O Planalto estuda ainda outra medida
,

para pôr fim à mamata oficial: acabar
com o direito à milhagem nas viagens
oficiais. O crédito, hoje apropriadopelo
viajante, formaria um fundo únlco, para

, emissão de novas passagens gratuitas
ou para.descontos nas empresas aéreas.

DESENTENDIMENTOS

Vereadores deixam o PMDB

alegando divergências internas·
(Í�OllNA \OMASELLI

I; � Bernardete. e
lMO Twardowski

�J oficializaram a saída

ontem pela manhã

CORUPÁ - Depois de perder a
auministração do município nas

elei\Õesdo ano passado, o PMDB
�agora por umnovo período de

.J 'Uesgaste: dois de cinco vereadores
��m opartido.Apresidente da

) :,Câmarade Vereadores, Bernadete
'Hillorecht, e o vereador Lauro

I Tw]rdowski, tomaram a decisão
OIltem, depois de uma reunião com

, opresidente do partido, Herrmann
��enbachquando anunciaram a

ilaparaoPPS.
As divergências, internas no

1MDBdeCorupá começaram com

aelei�odeBemadete à presidência
&Câmara,Avereadora assumiu o
rargocom apoio de Twardowski e
oovereador LorianoRogério Costa
�DB),mas contrariando a cúpula
rttmedebista, que defendia o nome
Ue Hermann Suesenbach para
�esidir a Casa, o que nunca foi
I_do.

Em entrevista ao Correio
mstantes depois do anúncio da

J lbnIiação, os vereadores disseram
Citar insatisfeitos com o partido
flincipahnente pela falta de espaço
[l1Jaexçorsuas idéias.A imposiçãodo
�retório na forma de-atuar no
�lativotaml:x§mfoiumdosmotivos

A presidente da Câmara de Vereadore.s, Bernardete Hillbrecht, alegou desintendimentos internos,

apontados. "Queriamque seguíssemos
uma linha de oposição ferrenha à

administração do prefeito Conrado
Müller", declararam.

Eles não confirmaram, mas em

uma reunião na semana passada com
aExecutiva doPMDB, os dois teriam
antecipado adecisãode sairdopartido,
depois de seremduramente criticados

por não sê posicionar contra a

aclininistração.
Ainda no sábado, Bernardete

recebeu em sua casa alguns amigos e

dirigentes do PPS de Jaraguá do Sul e
[oínville, acompanhados do
secretário estadualdopartido,Dércio
Knop,paraforrnaracorrÍissãoprovisória
do PPS em Corupá. Bernadete
assumiu como presidente e

Twardowski como vice. Também

integram a comissão a secretária

AdrianaSchalinski e o tesoureiro Ivo

Marquardt, atual diretor daCâmara
de Vereadores e ex-secretário de

. Administraçãonogovernodoprefeito
LuizCarlosTamanini (PMDB).

o presidente do PMDB,
HerrrnannSuesenbach, disse quecom
a saída dos dois vereadores se

confirmou o que já estava previsto,
apesar de considerar que Bernadete e
'Iwardowski foram valorizados pelo
partido. "Bemardete foi secretária da
nossa administraçãodurante oitoanos
eoLauro, comosuplente, assumiuuma
vaga no Legislativo e não honrou o

.compromisso de deixar o terceiro

suplente assumira cargo de vereador
durante o período", declarou.

'�efeito não vê mudança no cenário político com troca de partido
�
Na avaliação do prefeito
ntadoMüll�r (PP), a saída dos

[ertado B .'

k
res emadete Hillbrecht e

,uroTwardowski do PMDB e o
more d'

.

I' sso eles no PPS não vai
Iterar o ."

1/
.

cenano po lUCO no
I.unic' '

J ,

IPIO, ou reforçar o apoio à
IUllll'
\, lllstração na Câmara de
eread
1MDB

ores. Com a mudança, o

�DB
fica com três vereadores, o

1�
Com um, o PP com três e o

cOllldois.
'

M'l!
"

U er disse que desde que-sum'
�lll

lU o governo municipal
,

pre teve um relacionamento
am�to " .

�I\o'
80 com os vereadores,

'"clal
�tC,

tnente com Bernadete. O
leito! b

'

"'t'
em rou que a vereadora,

PSar d
'

�� ,

e ser do partido da
açao adversária, procurou ele

B

para colocar sua intenção de ser

presidente da Câmara e que teve

o seu apoio. "Mas nunca fizemos
. qualquer negociação ou exigimos
algo em troca de apoio", garantiu.

Segundo ele, o único acordo
firmado foi no sentido de apoiar os
projetos do Executivo "deinteresse

.

coletivo, nunca por interesse

pessoal". O prefeito também disse

que os vereadores sempre tiveram
uma atuação independente. "Até
hoje temos o respaldo da Câmara
e, inclusive, de outros vereadores
doPMDB", completou.

O prefeito disse ainda que foi
"tomado de surpresa" quando
informado sobre a saída dos
vereadores do PMDB e ingresso
no PPS que, na opinião dele, "é

mais uma corrente política que

surge". ,"O que eu tenho a dizer é

que vejo com bons olhos, cada
qual deve buscar o seu espaço",
disse.

Já o coordenador regional do
, PMDB e ex-prefeito de Corupá,
Luiz Carlos Tamanini, disse que o
momento é de repensar a situação'
e ver o que está acontecendo para
depois tomar as decisões, a pesar
de achar que não deve interferir
em uma decisão, que cabe ao

Diretório municipal. "Mais uma

vez demonstra que quem tem um

cargo político deveria ter a

fidelidade partidária. Precisa
acontecer a reforma política",
defendeu.

O c�ordenador regional do

partido considera revelou que
"vinha sentindo isso (a saída dos

vereadores) nos bastidores e

realmente aconteceu" e que agora
faz, "votos para que tenham
sucesso". "Claro que a gente

sempre sente a perda de

companheiros como a Bemadete,
que foi minha secretária de

Educação em todos os anos domeu
mandato. Mas tenho a seguinte
colocação: não muda a amizade,
a pesar de poder mudar de

partido", decl�rou.
Tamanini também lembrou

que em nível estadual o PPS é

coligado com o PMDB. "Vamos
fázer' de tudo para -que isto

aconteça também aqui em

Corupá", completou.

mosaico@jornalcorreiodopovo,com.br �
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Ex-vice-pr�sidente do PSDB "

deixa cargo na Executiva
}ARAGUÁ DO SUL - O ex

vice-presidente do Diretório

Municipal do PSDB, Antônio
Eckert, pediu afastamento da

Executiva, dando início ao

processo que deve culminar com
sua saída do partido. O.
secretário da Executiva,
Arecemir Can�to, também
deixou o cargo. O anúncio foi
feito pelo presidente Eugênio
Garcia na última sexta-feira,
durante uma reunião do
Diretório.

Eck e tt foi candidato a

presidente do PSDB nas

convenções de 20 de junho,
apoiado por um grupo d e

tucanos que defende a

revitalização do partido, através
de um trabalho nas bases. Antes
mesmo das convenções, vinha
demons trando d.escon te
ntamento com o PSDB, onde
está filiado desde 1999. Com a

eleição do vereador Eugênio
Garcia à presidência do Dire/
tório local, Eckert, e outros

filiados que prefere não revelar;
abriram negociações co� outros
partidos.

Apesar das especulações de
que ele e um grupo dé
dissidentes tucanos estariam

ingressando no PY, Eckert disse
que "há possibilidade, mas é
remota". Segundo ele, o período
é de conversações e que "ainda
não tem nada definido';.
"Estamos saindo do PSDB e

buscando um novo partido, mas
,

por' enquanto' nada concreto'lj
disse. :

O presidente do PSDB,:
,

, Eugênio Garcia, informou que Os:

cargos da Executiva já foram:
recompostos. O ex-presidente dd
Conselho de Ética, Vander LuiZ
Kunrath, foi eleito secretário e q
ex-ver e ador Adernar Bra�
Winter assumiu como vogal, '

cargo antes ocupado por Eckert.
Completam a Executiva Niura
dos Santos, na vice-presidência,
Gilmar Ludwichack, tesoureiro,
e Paulo Teme, vogal.

Na reunião do Diretório do PSDB na última sexta-feira, foram criados
os secretariados municipais de relações trabalhistas e sindical, da
juventude e da mulher. Segundo o presidente do partido, Eugênio
Garcia, a criação dos secretariados atende uma orientação do
Diretório nacional.
Garcia informou que cada secretariado deve ter um coordenador
e um secretário, que serão nomeados em uma nova reunião, :
marcada para amanhã, a par-tir das 18 horas, na sede do partido. �
"Como mais de quatro pessoas se inscreveram para cada

secretariado, vamos definir na quarta-feira'; completou.
O presidente tucano disse ainda que o objetivo dos secretariados
é discutir questões políticas e sociais em segmentos dístíntos da
sociedade. "Eles vão trabalhar nos núcleos de base, que podem ser

formados por dentistas, metalúrgicos ou qualquer outra área,
principalmente mm a intenção de defender as bandeiras do partido;
explicou.

.

, �

PFL' e PSDB quereI? abertura
das contas de campanha de Lula

BRASÍLIA - As cúpulas do PFL
e do PSDB decidiram ontem pedir
a reabertura das contas de

campanha do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Os assessores

jurídicos d�s legendas preparam
até amanhã o texto a ser

encaminhado à Procuradoria
Geral da República. "Temos de ter
à reabertura dessas contas, que são

públicas, para fazer o confronto das

informações", disseJosé Agripino,
líder do· PFL no' Senado. A

intenção da oposição é ingressar
hoje com a representação.

A decisão de pedir uma nova
avaliação das contas de campanha
tem co�omotivação o depoimento

prestado, na semana passada, pelo
publicitário DudaMendonça àCPI
Mista dos Correios.

Aos integrantes da comissão,
Duda afirmou que recebeu
recursos não-declarados à Justiça
eleitoral, sendoparte desse dinheiro

�

proveniente de contas abertas no
exterior, o que é proibido de acordo
com a lei orgânica dos partidos
políticos.

Apesar .das revelações, o

publicitário tentou desviar as

acusações da campanha do
presidente Lula. Disse, em seu

depoimento, que tinha a impressão
de que as contas da campanha
-presidencial foram "oficiais".
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CORREIO ECONÔMICO
Previsão
o mercado financeiro aposta que a taxa básica de juros da
economia brasileira (Selic) só comece a cair em

seternbro.Sequndo o boletim Focus, elaborado semanalmente

pelo Banco Central a partir de consultas feitas a mais de cem

instituições financeiras, a Selic deve ser mantida em 19,75% ao

ano na reunião do Capam (Comitê dePolítica Monetária, do BC)
desta semana.Em setembro, entretanto, os juros cairão para

) 9,25% ao ano, ainda de acordo .com às analistas de mercado.
Até dezembro, a previsão é de que a taxa recue para 18%.

Apesar dó conservadoris'�o sobre os juros; as instituições
financeiras brasileiras esperam que a inflação deste ano fique[ -

'

muito próxima da meta estipulada pelo BC (5,1%).
Para os analistas, o IPCA (índice que serve de parâmetro para as

h,etas de inflação) deve acumular neste ano alta de 5,4% nos preços.
�oi a 13" semanaseguida que os analistas revisaram pará baixo suas

previsões. Até a semana passada, a inflação esperada era de 5,5%.
{

"

Superávit Risco I
Na sequnda semana de

'agosto, que abrange o

período compreendido
, entre os dias 8 e 14, a

[b.alan,
ça comercial brasileira

registrou superávit de US$
840 milhões, um pouco

! abaixo dos US$ 904 '

i
milhões da primeira

I· semana. As exportações
somaram US$ 2, 448
bilhões, com média diária
de US$ 489,6 milhões, e

I importações de US$ 1,608
I bilhão (US$ 32,1,6 milhões).

I Lucro
'I
o Banco do Brasil teve lucro

líquido de R$ 1,979 bilhão

.! no primeiro semestre de

�2005, resultado 39,3%

ísuperior ao apresentado no

I primeiro semestre de 2004

II' (R$ 1,421 bilhão). Em'
, relação ao segundo

'

I �emestre do ano passado c

I (R$ 1,604 bilhão), houve alta
I de 23,4%.
! '

. O Banco do Brasil decidiu
aumentar a reserva financeira

para eventuais perdas em
duas operações da instituição
com o Partido dos Trabalha
dores. O vice-presidente de
Crédito e Risco Global do BB,
Adézio Lima, informou que o

partido está em dia com os

pagamentos, mas o banco
avaliou que o risco das

operações subiu em vista das

informações já divulgadas.

RiscoU
Adézio Lima explicou que o

PTtem com o banco uma

conta garantida desde 2001,
no valor de R$ 3 milhões.
Nesta operação, o risco de

que o empréstimo não seja
pago passou de classificação
D (com provisão de 10%) para
risco H (provisão de 100%).
Isso significa que, para o

9élPC(), � rT)l}i!o g�a(1de a
"

,

probabilidade de.o partido
não honrar o pagamento.
redàcao@jornalcorreiodopovo,com,br

concurso: 690

08" 12 - 15

41 - 47 - 53

concurso: 1485
35 � 36 - 47

49 - 69

concurso': 544

Q6 : 12 - 13 - í 6 - 19 - 22 - 23
)0 - 3§ - 41 43 - 49 - 58 - 61
64 - 68 - 70 - 71 - 80 - 92

concurso: 03960
,

J ° Pr�mio: 12.841
2° Premio: 24.780
3° Premio: 53.593
4° Premio:74.359
5° Premio: 27.140

J
Feira de Pontade Estoque

! A nossa tradicional Feira de Ponta de Estoque tão ansiosamente

i aguardada está chegando; será nos dias 20 e 21 de agosto no

! Pavilhão de Eventos no próximo final de semana depois do dia dos
! Pais, das 09:00 às 21:00 H. . '

! Vor;_ê não pode perder, os preços são irresistiveis e não esqueça que você
I estará colaboJando para as obras socias do Hotary Clube de Jaraguá do Sul.

� Aqradecimento AABB

;:Rubens e Seni agradecem as pessoas qu e

:�colaboraram com a Noite das Sopas.Obrigada e até

;':ano que vem!

71 � !",�O_AOC"",'� DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA,

371 0882
r

371 2322

SEGURANÇA
1

Três morrem em fim-de-
semana com 118 ocorrências

MARIA HELENA DE MORAES

.... Polícia prende os
acusados de matar o

"

caminhoneiro Ivo
Ballock há um mês

JARAGUÁ 00 SUL- Três pessoas
morreram em acidentes de trânsito
durante o final de semana que

passou. De acordo o sub
comandante do Corpo de
Bombeiros, Neilor Vincenzi, foi o
final de semana mais violento e

. movirrientado dos últimos meses.
Aconteceramnadamenos que 118

ocorrências, entre elas, um

incêndio e 84 atendimentos de

emergência, ou seja, quando os

bombeiros são chamados para
atender pessoas que passammal e
são levadas ao hospital.

Das" três vítimas fatais, dois
morreram na hora do acidente e a

terceira no Hospital São José. Às
17h25 de sábado o metalúrgico
Rômulo Mayer, 20 anos, bateu de
frente com um ônibus da erripresa
Canarinho quando trafegava na

Rua AdolfPutje, que fica perto da
Prefeitura; na Barra doRio Molha.
Ele estava de moto e levava na

carona o colega Jorge Andersen de
. Oliveira, também de 20 anos.

Rômulo morreu na hora e

Anderson no Hospital São José. Às

2h16 de domingo, Pedro [éferson
Siber, 18 anos, morreu na hora ao

ser atropelado quando trafegava de
bicicleta na Rua Eurico Duwe, no
Rio da Luz. De acordo com o

subcomandante dos bombeiros, o
garoto estava de bicicleta e não tinha
documentos. Foi levado para o IML
(InstitutoMédico Legal) da cidade.
Segundo o funcionário do IML,
AntônioPacher Filho, Pedro estava
há 45 dias em Jaraguá do Sul. Ele foi
identificado por amigos, mas o corpo
continua no ,IML de fora, (Paraguai

ou Uruguai) e o translado do corpo
está sendo providenciado.

SOLUÇÃO - A Polícia de
Guaramirim prendeu na sexta-feira
passada os acusados de teremmatado
o caminhoneiro IvoBallock durante
urna tentativa de assalto ocorrida há
mais de ummês. Estão presos Rafael
Ribeiro, 21 anos; Carlos Roberto
Fernandes, 28 e o irmãomenor dele,
J. A. F.. Djoni Dom, 28 anos,

conhecidocomoPintado foipreso em
[araguá do Sul. De acordo com a

delegada Jurema Wulf, responsável

pelo caso, a prisão de dois assaltantp,i., �"

l\) �u'de taxistas foragidos de Anit�
,

G ib ldi d f
I lell

an a 1 e e um tra icante d1
G

' .

iram d 1 �(e
uarammm servrram e ponto d!,

partida para a captura dos acusados:,j eml

" ��Ainda de acordo com r Jc

delegada, os acusados negam o

crime, mas a polícia teria evidêncJ M
que comprovam o envolvimento
deles no. assassinato de Ballock,
que aconteceu no dia 16de julhod lil'
na casa da vítima, que reagiu a�� [In
assalto e foi atingido por três tiros,àt Mo

queima-roupa.

Bombeiros Voluntários terão cursos de profissionalização
<'

JARAGUÁ DO SUL - No mês

que vem deve começar o primeiro
módulo do curso de

profissionalização dos bombeiros
voluntários da cidade. A

informação é do presidente do

Corpo de Bombeiros de Jaraguá do
Sul, Adolar Jarck. Segundo ele,
quem vai ministrar os cursos são os,

próprios bombeiros que já passaram
pelo aperfeiçoamento, dado' pelo
Senac, " São aproximadamente 30

bombeiros que já fizeram o curso e

que agora estão na fase final de

avaliação. Quem for considerado
,

apto, recebe o certificado de
instrutor do Senac", explica Jarck.

Ainda de acordo com Jarck, a
corporação inclusive já criou um

departamento, denominado de
Centro de Capacitação de
Bombeiros Voluntários, que tem
convênio com o Senac, entidade
que vai se responsabilizar pelos

'OJ oon

certificados dos cursos. A grade
curricular já está pronta: Comba'te
a incêndio avançado;
Aperfeiçoamento em resgate
veicular; Atendime�to pré
hospitalar e Formação inicial. A
corporação de Jaragiiá do Sul existe
'há 39 anos e pela primeira vez

oferece cursos com certificado. Os
módulos serão de 60 horas, exceto
o de Pré-atendimento hospitalar,
cuja obrigatoriedade é de 200

Ilq rlel

horas. 011 �

O objetivo, segundo [arck, �I �e
trazer profissionalismo aolD kfi

bombeiros, que poderão atuarenlq rle

-aJ IOUtodo o Estado, já que, por votaça .

unânime, {Gi deferida a medidil oov

. d d'0J ooucautelar pleitea a para suspen er,

até decisão final, os efeitos da leis 1,le

Complementar Estadual Rúmer�a IDoI

253 de 17 de novembro de 2003r I�
,

,

f, -�da
que tornava obrigatória a ormaçaJ k,
militar dos Corpos de Bombeiros, j

U

,
.

,

. . ��

-Trotes para o Copom podem resultar em 6 meses ,de 'prisão ,� �;
JARAGUÁ DO SUL - Desde o

início do ano, o Copom (Centro de
Operações da Polícia Militar), já
registrou 29 trotes. No ano passado
foram 89 trotes. A maioria das
chamadas é feita de telefones

públicos, por jovens, e principal
mente nos finais de semana.

Esses trotes causam um grande
transtorno para aPolíciaMilitar, que
para atender às falsas denúncias,
desloca viatura e pessoal sem
necessidade. De acordo com o 2º
tenente Wetphal, o Coporn tem

identificador de chamadas e, com
isso, já foi possível chegar até várias

, pessoas que passavam trotes. "Quem
for identificado ou pego em flagrante
passando um trote desses é

enquadrado no artigo 340 doCódigo
Penal, que prevê pena de um a seis

meses de detenção, punição que

geralmente é transíormada em penas'
alternativas, como prestar serviços
comunitários ou a doação de cestas

básicas, por exemplo". Quando o

infrator émenor de idade, também
os pais acabam tendo que arcar com
as conseqüências pelo ato

irresponsável.
ATENDIMENTOS- Somente

no primeiro semestre deste ano, o

Copomjáatendeua 13.572ligaçães,
uma média diária de 750 registros.
As ocorrências envolvem desde
auxílio à comunidade até casos mais

graves como denúncias de tentativa
de assassinato ou estupro. Os

registros mais comuns são de

perturbação do sossego alheio,
roubo a residências e no comércio,
casos de embriagues e vias de fato
(briga entre duas pessoas).

O Copom atende 24 horas,
,
através do telefone 190, e funciona
junto ao Quartel da PolíciaMilitar,
na Vila Lenzi, desde 1991. Antes

disso, funcionava anexo à

Delegacia, quando esta ainda se

localizava na rua Getúlio Vargas.
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Gerente de RH e
� .

"rdicato da categona
II

brierem desco nr

�motiVOS das faltas
I jARAGUÁ DO SUL - o gerente

,

Je Recursos Huma�os, da

I feitura, Alir/e Bertoldi afirma

J lUee!táinvestigando os motivos
o �Iwandenúmero �e f�ltas entre
I � !ervidores públicos que

: �alham no setor
de Educação.

Q �acordo com ele, os números são

: jannantes e correspondem a

t. j�i% do total geral de faltas

, r,tradas em junho. Para se ter,

'� uma idéia, em junho, dos 1.365

.i �oresdaEducação, 368 foram .

I, ktados com atestados médicos,
, o�ueequivate a 2.708 dias.

m "Queremos saber o que está

'" XIlntecendo.O que está faltando.

� �osmotivos para tanta falta",
ta, remme Alire, que se diz

aI" �reocupado com a situação
8e5 emocional dos faltosos e

::� QiJecialmente com os .alunos e

L'
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ENSINO

com a possível baixa no nível de
educação oferecido aos estudantes
da rede municipal de ensino. "O
salário do professor do município
não é considerado ruim. Será que
falta motivação?", questiona o

gerente deRH, que inclusive já
conversou com o Sindicato da

'categoria para tentar resolver a

situação. Ainda de acordo com

ele, a administração municipal
também vai buscarrespostas junto
aos médicos que assinam os

atestados.
O gerente de RH também

está reativando a Comissão de
. Readaptação dos Afastados, que
deve contar com uma equipe
multidisciplinar, encarregada de
atuar na recuperação dos
servidores afastados. A diretoria
do Sindicato dos Servidores
Públicos sugere a realização de
seminários sobre a Saúde no

Serviço Público e pesquisa
minuciosa para saber os motivos
dos afastamentos por problema
de saúde na Prefei.tura e que
envolva os servidores de todos os

setores para debater a situação. Alire Bertolc;li diz que vai conversar com os médicos sobre atestados

Moradores do Bairro Rio Molha sofrem com a faltá de pavimentação

e tem como presidente da

Associação Regiualdo Alves

Rodrigues.Ele conta que o bairro
muitas vezes é esquecido pela falsa
crença de que os "moradores são

da elite". Um dos problemas
acontece no loteamento Santo

mora�ores sofrem com a poeira
levantada pelos veículos que
circulam no Iocal.l'A prefeitura
tem colocado barro e pó de brita, e
em dias de tempo seco ninguém
agüenta a poeira". Incluir o bairro
no Programa Saúde da Família é

desejo dos moradores."O programaAntônio. ''A prefeitura fez uma

tubulação baixa demais e está tudo
entupido", revela.Outra prioridade
é a pavimentação de ruas, os

é muito importante,
principalmente para as pessoas mais

desinformadas", diz o presidente.

PANORAMA

Moradores têm que conviver com

esgoto a céu aberto no 'Rio Cerro
}ARAGUÁDOSuL-Moradores da

ruaHeinrichSchunke, nobairroRio
·

Cerro II, estão sofrendo como esgoto
a céu aberto que passa ao lado das
residências. Outro problema são os

dejetos de suínos criados nas

proximidades, que são despejados na
mesma valá em que corre o esgoto
sanitário.

O morador da casa nº 89,
Reonaldo Pereira, conta que quando '

chove o esgoto transborda e alaga os
terrenos.Nosdias de sol e calaramau
cheiro émuito forte, principalmente
no final da tarde. "Já entramos em
contato com a Vigilância Sanitária.r
mas elesnemvieram aqui para ver o
que está acontecendo". Segundo o

morador; a' prefeitura' também foi
contatada para que fosse feita a

colocação de tubos. "O vereador
AfonsoPiazera esteve aquina época
da campanha eleitoral para pedir
votos e prometeu trazer os tubos, só

·

que até agora nada", diz Pereira.
Ao serprocuradopela reportagem

do Correio, Piazera confirmou que
esteve no bairro no ano passado. ''A
minha promessa foi de fazero pedido
ao executivo, porque comovereador
não temos o poder de fazer, apenas

·

de reivindicar". Segundo ele, as obras
de tubulação no local estão incluídas
no cronograma da Secretaria de
DesenvolvimentoMunicipal.

AdiretoradaVigilânciaSanitária,

-,
I

IIFernanda de Moraes Santos, disse.
que no dia 1º de abril deste ano, foi I'
registrada a denúncia do morador;
pedindo asobrasde saneamento. "Nd
dia 11 domesmomês os fiscais foram
até lá para verificar a situação. Em
seguida repassamos a reivindicação à
Secretaria de Desenvolvimento

Municipal, que nos informouquenão
haviaprevisãopara tealizaçãodaobrJ
por falta de tubos.Quanto aos dejetos
suínos, não recebemos nenhuma
denúncia sobre isso por parte do�
moradores", informou. De acord�
com a diretora, é preciso primeiro
receber a denúncia. ''A partir dá
denúncia, vamos até o local para
verificar a situação e tomar

" providências".

Servidores da Educ�ção são
ampeões em falta por doença

• Os moradores do Rio
.

Cerro reclamam do esgoto
a céu aberto e dos dejetos

. de suínos que são

despejados na mesma vala
do esgoto sanitário.

•Segundo a Secretaria de

Desenvolvimento

Municipal. não há previsão
para obra devido à falta
de tubos.

15 de Agosto -_ Dia do Marista

Esta data é muito importante para toda a. Congregação
Marista. É o dia escolhido para celebrar o Dia doMaristà.
São Marcelino Champagnat, fundadorda Congregação Marista
queria que a devoção a Maria fosse uma característica marcante_ �

de todos os maristas, Irmãos ou Leigos. Escolheu a festa as

Assunção de Maria como festa principal do Instituto. -I

i
A palavra Marista vem de Maria. São Maristas todas as:

,
.

pessoas que formam a Família Marista, composta por

Irmãos, Irmãs, pessoas que trabalham, estudam e slo

contempladas pelas obrasmaristas: professores, médicos,
comunicadores, pais, colaboradores, alunos, ex-alunos,
assim como toda pessoa que se identifica e vive a

,

I
.

espiritualidade de Champagnat,mesmo que não trabalhe
em obras maristas.

A Missão Marista tem como objetivo a educação das

crianças e jovens. É a missão de "Formar bons cristãos e

virtuosos cidadãos'; pessoas comprometidas na construção__
de uma sociedade justa, fraterna e

01 Moradores pedem postos de saúde,' creches e pavimentação
to { ,

.

,
.

k, )ARÁilUÁ DO SUL grande problema das associações é
.o"j loteamento irregular é um dos que "muitos dos que participam
�q rrincipa�problemas do Bairro Rio delas vão em busca de um projeto
à( \!olha em Jaraguá do Sul. O pessoal, sem compromissos com a

.

,1� rre!idente da Associação, Ivo população". Ele diz ainda que o

'j �rem diz que a pavimentação bairro está abandonado, o "Morro
,o �tes lotes é prioridade para a daÁfrica" temmuitas histórias que
OJ romunidade. O bairro também precisam' ser resgatadas, à.
,I' rrec�a de uma creche e de uin população precisa se sentir
'q �Ito de saúde. Os moradores valorizada.
i-I Iljem uma reunião por mês para Os problemas doBoaVista não
olD �nniras prioridades. Segundo o são diferentes da maioria dos

�q rresidente, a participação da bairros da cidade, falta posto de
ãdJ oomumdade na elaboração do saúde, o esgoto a céu aberto é uma
�ir OOVo Plano Diretor está fazendo antiga reclamação, o sistema viário
��J oornque a vontade damaioria seja e a iluminação pública são

fi! l,tendida. Ivo convida os deficientes.Os moradores passam
ró'l IOradores de Jaraguá do Sul e trabalho para se locomover, pois
Bt I�opara participarem da Festa não são atendidos pelo transporteI�; fi! Gruta Nossa Senhora de público. Pires também faz um

IJ J�urdesnosdias20e21 deste mês. trabalho de conscientização
- _ Osmoradores doBairro Morro ressaltando a importância da

tb
�&J V c

.

J (I)

a ista toram contemplados preservação de uma.cachoeira e a
m a construção de creche, inclusã� do local como, ponto; �f '" -

.

Iga teivindicação da turístico."DecimadoMorrosetem
.

J lUinunidade, o Rotary buscou os uma das vistas mais bonitas da
1 [e,Cursos com apoio do jornal cidade" diz o presidente.�rreio do Povo. Segundo o O Bairro Centenário tem em

�esidente da Associação de média dois mil e quinhentos
radores, José Carlos Pires, o moradores, um comércio pequeno

solidária.

Como Maristas assumimos o

compromisso de sermos apóstolos, a

exemplo de Champagnat, vivendo sua

paixão de Tornar Cristo conhecido e

amado.

ADMINISTRAÇÃO 2005·2008

GUARAMIRIM'
o trabalho faz a diferença

Incentivar O' desenvolvimento
facilitando o acesso.

As comunidades dos bairros Bananal do Sul e Guamiranga ganharam mais tempo para se

locomover do bairro ao Centro graças à construção da ponte Bartolomeu Spézia, que encurtou

em 6 quilômetros o trajeto. A obra incentiva o progresso ao facilitar o acesso ao bairro.

C?nstruída em concreto armado, a ponte tem 100 x 10,5m de largura (1,5 metros de

passeio para cada lado), .ocupando área total de 1.050 metros quadrados.

1 .
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NEGÓCIOS

PANORAMA

Çelesc lucra R$ 46,6 milhôes
bO segundo trimestre de 2005
I '

,

I DA REDAÇÃO - A Centrais
Elétricas de Santa Catarina
I '

�elesc) divulgou ontem o balanço
contâbíl e financeiro referente ao

�egundo trimestre de 2005. No

período, o lucro líquido da estatal,
(oi de R$ 46,6milhões. O resultado

ç 82,4% maior que o do mesmo

zyeríodo de 2004, quando a empresa
regístrou lucro de R$ 25,5 milhões.
i Dentre os 'fatores que con

�ribuíram para este resultado estão
� crescimento de 0,9% do mer
Jado, aumentos tarifários conce
�idos pela, Agência Nacionai de

Energia Elétrica (Aneel) em agostoI

<te 2004 e a renegociação de
Contratos de infra-estrutura com
I

émpresas de telecomunicações. Só
eom a renegociação foram inje
�ados R$ 14milhões aos cofres da
I

Celesc, o que reajustou em 100%
o valor de cada poste locado.

No primeiro semestre deste
ano, o resultado da empresa caiu
12,4% em relação a 'igual período
de 2004. O lucro nesses seis meses

foi de'R$ 69,8 milhões contra R$
79,7 milhões do primeiro semestre
do ano passado. A baixa deve-se à

perda de receita operacional no
primeiro trimestre quando houve
mudança de critérios na avaliação
da tarifa social de baixa renda,
aumento dos encargos intra

setoriais e despesas decorrentes da
atualização do Parcelamento

Especial (antigo Refis). Também
contribuiu pára à resultado do'
semestre, a amortização parcial da
parcela "N' incidente sobre a

"

compra de energia e encargos.

Falecimentos
Faleceu às 22:001'1 do dia 15/08, o jovem Jorge Anderson de

Oliveira, com idade de 20 anos. O velório foi realizado no Salão da
Igreja do Rio Molha e o sepultamento no cemitério do Rio Molha.
Faleceu às 01 :30h do dia 14/08,a senhora Emília Bractvogel,com
idade de 78 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuaria da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 16:30h do dia 13/08,0 jovem Romold Ricardo Meyer,
com idade de 20 anos. O velório foi realizado em sua residência e

o sepultamento no cemitério do Rio Molha.

I'
Faleceu às 22:30h do dia 13/08, a senhora Carolina da Luz, com
idade de 84 anos. O velório foi realizado na Igreja São Pedro e o

sepultamento no cemitériõ de Jacuaçu.
Faleceu às 04:00h do dia 13/08, o senhor Valdir Dalmann, corri
idade de 47 anos. O'velório foirealizado na Capela mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério de Chico de Paula.
Faleceu às 20:30h do dia 12/08, o senhor Henrique Feder, com
idade de 81 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja São João

L,e o sepultamento no 'cemitério de São João.

-faleceu às 18:00h do dia 12108,0 senhorAbelTeixeira da Costa,
J., ,

; com idade de 70\anos. O velório foi realizado na Capela Municipal
; de Guaramirim e o sepultamento no cemitério de Guaramirim.
!

Malwee Malhas de Pomerode
festeja 30 anos de fundaçãol'

CELSO MACHADO

� Empresa investe
em novas obras de

r

ampliação do parque
fabril na cidade

POMERODE - Os 30 anos de

fundação da Malwee .Malhas em

Pornerode mereceram uma

semana inteira de comemorações
entre os mil funcionários que
trabalham hoje naquela unidade
fabril. O encerramento ocorreu no

sábado com homenagens ealmoço
,

na parte da manhã e corte de bolo v

de aniversário e, baile à tarde.
Idealizado porWolfgangWegge, a
fábrica, que hoje caracteriza-se

,

pelas seções de costura do que é

produzido namatriz emJ�raguá do
Sul, ocupa área de 6.500 quadrados
de área construída, passando
atualmente por obras de ampliação
de sua área física e que devem estar

concluídas até o final do ano para
abrigar o atual restaurante dos
funcionários, laboratório,
departamento de pessoal, sala de
vendas. Ainda em fase de projeto
"a empresa pretende construir mais
2.600metros quadrados para área
de confecção de roupas infantis e

adultos, além de campo de futebol

suíço e choupanas com

churrasqueiras para uso dos
funcionários. Homenagens a

pessoalmente, entregar placas I

comemorativas a cada um dos
funcionários que completaram lO, i

20 e 30 anos de trabalho na

empresa. Ele próprio foi I

homenageado pelos funcionários
com um troféu comemorativo a I

datá. Uma campanha para

arrecadação de agasalhos e leite
rendeu 329 quilos de roupae369
litros, parte deles adquiridos com

R4 doações em dinheiro que
totalizaram R$ 424,00.

Empresa organizou o "Dia da Fantasia" que foi um momento de integração e comemoração dos funcionáriOl
,

,

funcionários com 10, 20 e 30 anos
de casa no sábado pela manhã
foram um dos pontos altos das

comemorações.
Do início.das atividades, em

15 de agosto de 1975, com apenas
39 colaboradores, aos dias de hoje
a Malwee Malhas de Pómerode
transformou-se em uma das

empresas quemais geram empregos,
nomunicípio. Ao referir-se sobre a

decisão tomada pelo pai,Wolfgang
Weege, de construir uma unidade

fabril na cidade, o diretor

presidenteWandérWeege lembrou
que, além da qualidade da mão

de obra disponível e outros fatores
preponderantes já vislumbrados à

época pelo precursor do

empreendimento, pesou também
o fato de a família ter suas origens
nomuriicípio. "Foi um grande passo
dado pelo meu pai e, por isso, a

importância da data que estamos
comemorando,", ressaltou o
industrial, que fez questão de,

CORREIO TV

Em alta
, O "Terceiro Tempo'; de Milton Neves, está há quatro meses dando média de cinto a sete pontos no

Ibope. Mesmo com tantas ações de merchandising, e intervalos comerciais, que costumam entediar o

telespectador e levá-lo a mudar de canal, é' a mesa-redonda de futebol que mais dá audiêncla na TV

brasileira.

Proposta
Rafael Calomeni e Lucas Babin, dois bonitões de "América'; podem não falar muito em cena, mas serão

convidados a mostrar seus dotes. Seus personagens, serão convidados a posar' nus.
�i Semanal
','

Xuxa deve ganhar proqramasemanal na Globo em 2006. Pelo menos é o que se comenta

nos corredores da emissora, no Rio. Dizem também que a loira pode deixar de apresentar
a atração infantil diária. Mas ninguém confirma nada. Só o tempo dirá.

, .'

Os humoristas do'Pánlco naTv" mais uma vez venceram o desafio de criatividade para
poder falar de Carolina Dieckmann. Sem poderem citar o nome da atriz, Emilio Surlta e sua

trupe encontraram uma forma de driblar a decisão judicial que proíbe piadas com a loira:
uma bandeja de carolinas. "Estamo-s proibidos até de falar o nome desse doce'; disse Surita,
.sustentando a bandeja cheia. A brincadeira chegou até o telejornal do programa, que
recebeu o nome de Censura Dinâmica. A dupla ainda repercutiu o caso com convidados
da festa dos 30 anos da revista Playboy. Esta briga ainda vai longe.

ícone
o programa Repórter Record de ontem mostrou a vida do astro Elvis Presley (foto), considerado o

fenômeno do rock de todos os tempos. Amigos e músicos revelaram a intimidade, manias e

curiosidades do cantor.

Foi ontem
.' A estréia de Ana Paula Padrão ontem, no SBT, mexeu com outros apresentadores da casa.

:::: Ratinho, por exemplo, passou a entrar no ar às 18h15, horário considerado com menos
�: visibilidade. Claro que ele não gostou. Já Adrtane Galisteu perdeu um bloco de seu

�:: progrQma .

. � ..
-

,..;.:"
'./'
�'
.,' Atéele
."' ,

Sobrou até para o "Chaves': Com a estréia do telejornal de Ana Paula, o seriado saiu do final
da tarde e voltou-a ser exibido às 12h45.

'

I

,
Ratinho não quer mais fazer programa diário, Ele está tentando convencer o SBT a deixá-lo
somente no domingo, antes do Guqu.'

,

Troca
A modelo Ticiane Pinheiro foi indicada pelo namorado Roberto Justus para ficar no lugar
de Ana Hickmann no "Tudo a Ver'; da Record, com quadro de moda. Mas a sugestão do

publicitário não foi aceita. A Record preferiu contratar Isabellà Fiorentina.

Galisteu
Cada vez são mais fortes no SBT os comentários de que Adriane Galisteu deve mesmo ter

um programa nas noites de quinta ou de sábado. Se isso acontecer, ainda não está certo

9ue a loira continuará no comando do "Charme'; à tarde.

Semanal li

-' d vo carn,br
redacao@jornalcorre1o opa '
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EMPREENDEDORISMO

PANORAMA.

,
I 7.1:

prêmios incentivam a qualidade
ecompetitividade das empresas
�

�111 Guaramirim, a

�I)ociação Comercial
�pre5entou a

1ôn1panha de Natal

jl!}.AGiJÁ 00 SUL - Ontem, na
I dA" (Assoei

-

[i!n1iáoplenária a C1JS iaçao

()Jnercial e Industrial de Jaraguá do

� aconsultora do Sebrae, Soraya
�,fa]ou aos empresários'sobre o
�êmioTalentos Empreendedores e
illretora execútiva doMovimento

�atarin�nse para Ex�elênc!a,
iJrianaLima, destacou a importan
eadoincentivo à qualidade empre
p,promovido pelo PrêmioCata
�deExcelênciaCiclo 2005.
• Soraya Lopes ressaltou que o

�miO Talentos Em�r�endedores,
Ilteafioemsua 11

a edição, fOl criado

fOOlO forma de reconhecimento às

micro e pequenas empresas

rn�rinenses que adotaram urna

oeotão inovadora, criaram um

II Merençialparacompetirnomercado
s !�tãoobtendo resultados positivos.
'o �rão premiadas seis categorias -

��onegócio, comércio, indústria,
a lIIIJIltSadebase tecnológica, serviços
li tturismo. Outros dois prêmios
pserão destinados a empresas

a UeeJq::ortação e.empresas cidadãs,
�desenvolvem ações embenefício

e Oacomunidade.

Na.reunião semanal da Acijs de ontem foi apresentado o Prêmio Talentos Empreendedores

As inscrições para o Talento

Empreendedores são gratuitas e

podem ser feitas até 5 de outubro

próximo.Maiores informaçõespodem
ser obtidas na Acijs. Já as inscrições
para O Prêinio Catarinense de
Excelência encerram-se, no dia 22

'

deste mês e podem ser feitas através
do sitewww.excelenciasc.org.br

Na mesma reunião, o

coordenador do Núcleo de jovens
'

Empreendedores, JacksonBastos, fez
uma apresentação das atividades

desenvolvidas no VI Encontro
Catarinense de Jovens
Empreendedores e II Encontro Sul
brasileiro deJovensEmpreendedores,
realizado nos dias 8 e 9 domêspassado
em Jaraguá do Sul. De acordo com

ele, umapesquisacomosparticipantes,
,

demonstrou um índice de satisfação
de 94%.

GUARAMIRIM - ADiretoria
-

doComércio da.Acíag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola da
Guaramirim), lançou ontemdurante

� Empresários atentos na cotação do dólar
!ARAGUÁ DO SUL - Muitos

aadoo diferentes influenciam na

rotação do dólar. Com o câmbio
Ilutuante o dólar pode oscilar em
relação ao real, ganhando ou,

rerdendovalores, de acordo com a

lituação econômica' do país. No
momento a cotação do dólar está
�uiparadacom o seu valor real, ou

'

leia eerca de R$ 2,30. Alguns
economistas acreditam que o preço
00 dólar deve continuar estável,
,ulindo um pouco até atingir em
dezembro a casa dos R$ 2,45.

Essa escalada deve acorítecer se
aeconomia continuar seguindo a

mesma linha. "Existe uma pequena
�ibilidade do dólar cair até R$
1,05, Isso só vai acontecer se a

(ledibilidade do dólar cair com
rehçãoaoeuro", defendeu odiretor
hecutiva da Cambra (Câmara de
Neg' ,

OCtos Internacionais), Randal
ilJmes,Aoutrapossibilidade remota
��ada através das conjecturas
�nômicas é que o dólar suba até
'�2,65 e quem sabe atingindo a

Oiarcados R$3: "Isso só vai acon
t1cer se o Lula sofrer um impedi-
mentOoq - é d " I

'

" ue nao e esejavei, nem
IieceSSário, mas é o que a oposição,

RAPHAEL GÜNTHER

Presidente da Cambra, Randal, aconselha empresários ficarem atentos

estábuscando", disse Gomes. Cambra Alex Becker.
Esta visão mercadológica de Este é um dosmotivos pelo qual,

como o dólar pode se comportar na as perdas com os contratos de

,

economia,brasileira é importante exportação fechadosno anopassado,
para os empresários que pretendem quando 0 dólar custava cerca de R$
exportar, porque com ela eles podem 2,80 não é tão negativa. "Durante
realizar um planejamento amédio e ,algum tempo todos ganharam

'\
longo prazo dos custos de produção bastante dinheiro com o dólar a R$
emdólar "Por isso os contratos devem 3. Agora eles estão perdendo ou no
incluir ressalvas e clausulas de máximoempatando os custos", disse
renegociação do custo de produção", , Becker que acredita que analisar as
avalia o diretor de negócios da. conjunturas evita este tipo de perda.

�elllinário terá Mário Motta como mediador' .

!ARAGUÁ DO SUL - A
flrticipa -

dt� çao e nomes conhecidos
"'Itona '

Ílnalís'
area empresarial como na

�
bcadoEstado é umdos pontos

�do3° Seminário Regional da
��ade, promovido peloNúcleo
�

alidade da Acijs. O evento

ntecen d' 30 deste mês e terá�
o la este mes e tera

debatedores os empresários

Roberto Zardo, diretor deQualidade
da Natura, Ricardo Dõhler, de

[oinville e Eduardo Horn, diretor
superintendente. da Menegotti
Industrial, de Jaraguá do Sul. O
moderador será o apresentador do
Jornal doAlmoço,MárioMotta.

De acordo com o consultor do '

\ Núcleo, Alberto Israel Zeni, 300 das

400 vagas disponíveis já foram
preenchidas. "É nessemomento que
se percebe a importância do trabalho
de equipe e do comprometimento de
cada empresa nucleada", resume o

consultor, que apontaa busca pela
qualidade como um diferencial na

gestão empresarial que almeja
competirCOfIlsucesso.

- I
________----------------------------------------------------�-----------------I

�i

reunião plenária da entidade, a

Campanha do Natal, que visa

aquecer as vendas' de final de ano

através de promoções edadistribuição
de prêmios. "Vamos oferecer para a

campanhadeste ano, umapremiação
de R$10.000.00, distribuídos em

cinco cotas de R$ 1.000,00 e uma

cota de R$ 5.000,00, além de vale

compras no valor de R$100,OO de
cada »empresac.paraicipante",
informou o diretor do 'Comércio,
Marcos Treis.

Marcas na História
Luterana de Jaraquá do Sul
No culto do dia 24 de julho do corrente,
a Paróquia Luterana Apóstolo Pedro,
celebrou um culto festivo no qual esteve
presente o casal visitante da Alemanha
Werner Buske e sua esposa Érica
Waidner Buske. Érica lembrou com

gratidão que o pai, Pastor Hermann
Richard Waidner, que por 20 anos atuou
em Jaraguá do Sul, no dia 23 de julho
estaria completando 100 anos. Nasceu
em G6ppingen em 1905 e faleceu em

,

14 de fevereiro de 2000.
Érica, filha mais nova do PastorWaldner,
nos trouxe um pouco da história de
seu pai, que esteve em Jaraguá do Sul,

., ,e l

juntamente com a sua esposa Maria de PastorHermannRlchardWaldner
,

,
' ,1 J

1934 a 1954. Érica tem mais três irmãos. A permanência da família r

Waidner em Jaraguá do-Sul foi justamente durante a II Guerra Mundial. -:;"
Sabe-se que os de origem alemã tiveram uma época bastante difícil, -u

pois eram associadas indiretamente as atrocidades do regime alemão.
'

,
'

A Escola Evangélica' teve que ser fechada, o idioma alemão era ,',

estritamente proibido e o próprio pastor Waidner ficou preso durante » ,

um ano em Joinville. Érica lembra com carinho, como farnlllas da ,�,

comunidade foram de grande importância naquela época, como por -

exemplo, Herta Frenzel e Hilda Baumer, entre outros.

Somente após 20 anos longe da terra natal, a família Waidner foi à
Alemanha pára reverem familiares e amigos. Esta viagem acabou
mudando o destino da família. Tanto o Pastor Waidner como a sua �l

esposa, estavam tão.debilitados em termos de saúde, que foram -)

severamente recomendados peras médicos da Alemanha que não ,:
retornassem para o BrasiL' Foi uma época de grandes conflitos. Uma 1
viagem de passeio acabou. sendo uma mudança definitiva de volta para ;
a Alemanha. Amigos do Brasil mandaram parte dos pertences para a I.;
Alemanha. Érica e seus ir-mãos ainda hoje falam com saudades do Brasil < I
e de como aquela foi uma experiéncla traumática, pois àquela altura já I I
tinham lançado raízes em terra brasileira.

,

' I
Família Waidner deixou marcas em nosso meio. Somos gratos pelas � I

bênçãos que deixaram semeadas em nossa cidade. Érica lernbra'que o ': 'I
seu pai além de pastor, era músico, professor, e até muitas vezes, era .: I
'solicitado como orientador quanto à saúde. :' 'IÉrica e o seu esposo Werner estãô retornando a Alemanha no dia 18 de.�
agosto. Em nome da Comunidade Evangélica Luterana desejamos ,;
'cuidados de Deus para a viagem de volta para a Alemanha e as bênçãos, I
9.ep���p,'�r,a,? :'��i:ida. Le�e.� ;n?s,so �ari�ho: 2���id�o e onosso abraço. �� IParóquia Luterana Apóstolo Pedro (Centro) ;

, I

Reformas beneficiam escolas
da Regional de CaRoinhas.

l !

"!

Secretaria de Estado do
DesenvolVimemo

<
Regional em Canoinhas

Na Regional de Canoinhas, merecem destaque as obras na área da

educação.Além das construçõesjá realizadas, o Governo está reformando
as escolas da rede estadual dos seis municípios da região. Como fez com
a General Osório, em Três Barras. A escola recebeu um investimento de
R$ 1,3 milhão, o que garantiu sua reforma e ampliação e trouxe mais'

qualidade para a educação no município. Mais uma obra do Governo de
Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.
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ARTES CÊNICAS

Formas Animadas foi sucesso de públ
•

ICO
ELlS BINI

��. Novidades deste ano
foram os convidados

internacionais ê as

apresentações ao ar livre

}ARAGÚÁ DO SUL -Mais de
10 mil pessoas acompanharam
a programação do 5º Festival de
Formas Animadas, 'que
t:er�Úlou no último sábado.

� ... :. ' \

E2e, ano,' a, 'grande novidade
f6ram �s apresentações ao ar

livf,ê'; realízadas no Terminal
Vrb'ah'o,;e' na Praça Ãng�lo
",' I'" . '.

'Piaze'rá, além das atrações
irit�'tfia'ci�náis, - o húngaro
Andás' 'Lénárt, .corn o grupo

J\1ihpP9dium, o àrgenrmo
SérgiO Mercúrio e o espanhol
Jordi Bertran, com o espetáculo
"Antologia".' Nos quatro dias de
festival, 17 grupos de Santa
Catarina e de outros estados
brasileiros apresentaram seus

espetáculos para platéias
lotadas.

A programação do festival
este ano, incluiu também o 2º
Seminário de Pesquisas sobre
Formas Animadas; promovido

. com o objetivo de discutir o

trabalho de pesquisa realizado
por acadêmicos e pelos grupos,
com base na experiência
prática. O professor de Artes
Cênicas do curso de mestrado
em Teatro da Udesc, Nini
Beltrame, que coordenou o

seminário, disse que com o

evento foi possível "confrontar
a visão do artista com a do
estudioso, aprofundando
conceitos que permeiam as

diferentes técnicas e

linguagem'! .

O vice-presidente de Artes
Cênicas da Scar, ent idade
.idealizador a do Festival de'
Formas Animadas, Gilmar
Mo�etti, disse que no próximo

o desfile de encerramento contou com a participação de bonecos e bonequeiros de todos ,os lugares
ano, o festival deverá incorporar
também a animação digital.
"Lançamos essa discussão

justamente para mostrar que a

composição da imagem é muito
mais ampla do que estamos

acostumados a ver. Explorar a

animação é algo inesgotável na
medida em que podemos
vincular todas as linguagens

, ." .

passiveis ,resumlU.

A coordenadora-executiva
do festival, Marcilei Wendorff,
destacou a realizáção dos

espetáculos públicos, "unia

experiência de sucesso que será

repetida nas próximas edições
do Formas Animadas".

<'

Segundo ela, outro ponto
positivo do festival foi o

encerramento feito no sábado,
com a apresentação de grupos.
Nos anos anteriores eram

realizados apenas desfiles de
abertura e encerraI1Jento. , As crianças ficaram encantadas com tantos bonecos nÇl cidade

Mais de 10 mil pessoas acompanharam a programação do festival

Você�escolhe. nós transportamos,
__ .� .... ".' " __ .. , ....."""<,,,,,,". ",m�\""," !\I"�"-,"":.,,::.,�;,A\'IIl'r ,1190I\I1'II' ,� ",,," ",'ii,. 'J;

.. �
�
lOOISTlC'vA NACIONAL ti; INTERNACiONAL

e�m;'\I'do Oombusw, 540 I Sala 01 I
Bnependi I 'haI.: (47) S71.0363
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I 41llGA NACIONAL: CLASSIFICAÇÃO ANTECIPADA

ese

�arante
na semifinal
com dois

, c)s de .....
, .

�"... .�. -;i:__ ""

antecedênCia

Com duas rodadas de

antecedência, a Malwee
conquistou a vaga antecipada
para a semifinal e, de quebra,
confirmou a liderança da Chave
A. Com as vitórias sobre
Joinville e Atlântico, o time'
jaraguaense chegou aos 22

pontos e vem confirmando a

melhor campanha da Liga
NacionaI2005.·Somente na

segunda fase da competição,
aMalwee venceu sete jogos,
empatou um, marcou 40

� gols e sofreu 18, um saldo
de 22. Falcão assumiu a

udeiança da artilhari� com

?l gols, dois a mais que
Indio, da Ulbra. "

Jogadores vibram com
vkória sobre o Joinville e a

classificação antecipada
-

"

31 , It DIVISA0

DECEPÇÃO:
Juventus joga mal
em Timbó e perde'

or1xO

EQUIlÍBRIO: .

Campeonato da

Liga com muitos

gols na 2a rodada

Quatro equipes dividem a

liderança da competição
com seis pontos. Na

Segundona, o destaque é o
.

Rio Cetro, única equipe com

100% de aproveitamento até

agora.

vitória e agora ocupa a sétima

colocação no' returno com três

pontos. No próximo domingo, o
[uventus joga em casa contra o

Metropolitano precisando
vencer e convencer.

e

ma

'"

"�
..•.'./.'
..'"

.

,

.�'�

I
. I

I
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H GINÁSTICA
Daiane do Santos ganhou medalha de ouro, na Universídade, compe
tição que acontece na Turquia. Foi a última apresentação da ginasta
com a música "Braslleirlnho"Agora ela procura uma nova trilha para
se apresentar na Copa do Mundo, na segunda quinzena de outubro .

H APRESENTAÇÃO
O meia-atacante Leandro Bonfim se apreentou ontem no São
Paulo. Revelado pelo Vitória, seu passe é do Porto, de Portugal
e chega por empréstimo durante um ano:Outro que pode
chegar em breve é o atacante Christian, que está no �apão.

H FÓRMULA 1
O brasileiro Felipe Massa está usando urna estratég' d'rente para treinar para o GP da Turquia, no próximol� Ife·

go. Como será a primeira vez do circuito n categoria oomln. ,

treina no videogame para conhecer o traçado da Pi�ta.Plloto

CORREIO DO POVO, �

• FALOU E DISSE

.� Malwee
"Aproveitamos o momento e

valorizamos a posse de bola. O
time está muito bem
fisicamente e isso foi decisivo

para a vitória.",
Valdin, ala da Malwee, autor de
dois gols na vitória sobre o

Joinvilie no último sábado.

� Juventus
"Se jogarmos eu, você, o Alaor
(Palácios), o Gamarra e mais
sete jogadores do Varzeano a

gente ganha desse time de
Timbó."

.Itamar Schüller, técnico do

Juventus; em entrevista ao

repórter AgostinhoOliveira, da
Rádio Jaraguá, depois da derrota
do tricolor para o União.

� Maradona X Pelé
"Ainda não falei com o Pelé.
Vou recebê-lo em meu

programa, e mostrarei que
não se pode cuspirpara o

alto."

Maradona, em referência às

declarações feitas pelo brasileiro
durante sua internação por uso
de drogas, antes mesmo de
entrevistar o "Rei" em seu

programa na TV argentina.

NATAÇÃO
Nadadoras
são destaques
em Curitiba

JARAGUÁ DO. SUL -

Quatro atletas da equipe
Ajinc/Urbano/FME destaca
ram-se na 8ª edição da Copa
Mercosul de Natação, realiza
da de quinta-feira a domingo,
em Curitiba (PR), envolvendo
nadadores de equipes do

Brasil, Paraguai, Argentina e

Peru. Luana Martins venceu a

prova dos SOrri. livre na

categoria .júnior 1 (17 anos),
enquanto que Marina Fruc
tuozo conseguiu a segunda
colocação nos 100m costas e

SOm livre, na júnior 2 (18-19
anos). Já Suelen Bozza foi
terceiro lugar nos 400m livre

(juvenil 1 15 anos), mesma

posição de Nathália Krelling
nos 200m: medley (sênior
acima de 19 anos) .

.

"I
• /

De acordo com o treinador
da equipe jaraguaense, Ronal
do "Kiko" Fructuozo,' os resul
tados obtidos por estas nada
doras foram excelentes, pois as

quatro asseguraram índice em

suas categorias para disputar o
Campeonato Brasileiro e duas
delas Marina e Nathália tam

bém obtiveram marcas elas
sificatórias ao Troféu José
Finkel.

FUTEBOL: CAMPEONATO CATARINENSE A2

Juventus perde para
o União em Timbó

.
� Tricolor não foi bem e agora busca a recuperação
no próximo domingo contra o Metropolitano
Julimar Pivatto

rique .deu rebate e, na se

qüência, o mesmo Roni
chutou por cima.
Para o segundo tempo,

Itamar Schüller voltou com

duas mudanças: Fábio Lopes
no lugar de Leandro e Cara
zinho no lugar de Jadson. Mas
o tricolor começou tomando
susto. Aos seis minutos, Júlio
César, do União, chutou de
fora da área, a bola desviou na

zaga e foi para escanteio. Na

cobrança, a bola sobrou para

TIMBÓ- Um jogo tecnica

mente fraco para um público
pequeno. [uventus e União se

.

enfrentaram domingo em

Timbó precisando vencer e,

convencer principalmente
por causa damá campanha de
ambos no Campeonato Cata
rinense da Série A2. Melhor

para o time da casa que

ganhou por lxO com um gol
do zagueiro Augusto aos sete

minutos do segundo tempo.
O Juventus continua com três

pontos e está na séti

ma posição no retur
no. O próximo jogo
'do tricolor é no do

mingo, contra o Me-·

tropolitano, em casa.

A partida foi de muita
marcação e poucas chances
reais de gol. Quando algum
dos times chegava no ataque,
não conseguia concluir. A

primeira chance real do [u
ventus foi' aos is minutos.

Jadson chutou da entrada da
'área, mas Fernando Henri
que defendeu. Mas' a

melhor oportunidade foi aos
39 minutos. Roni fez jogada
pela direita, entrou na área e

foi derrubado por Anchieta.
O juiz José Acácio da Rocha
marcou pênalti.Na cobrança,
Roni chutou, FernandoHen-

Augusto (E) comemora o gol
da vitória contra o Juventus

"Augusto marcar. Aos 13

minutos, Schüller fez a última

alteração: tiroú Carlos Rogé
rio e colocou Xuxa. O [uven
tus teve a chance de empatar
aos 25 minutos,mas Fernando

I

.. Henrique defendeu o chute
. de Carazinho. O tricolor
continuou na pressão, mas

nâo conseguia criar chances
reais de gol e o jogo terminou .

assim.

, ,

SÉRIE A2 - CATARINENSE
... RESULTADOS

. emp
, �tal

Gringo (com a bola) se vê ',: )xl,
cercado pela forte marcação ror

do time deTimbó laua
rnne

... DESEMPENHO
Adílson: Pouco exigido e não teve culpa nogol do União (6).
Pereira: Não demonstrou o futebol que sabe e foi pouco para a

linha de fundo (5).
Acássio: A exemplo de Renato Tilão; perdeu á maioria das bolas
aéreas (tanto na defesa como no ataque) (6).
Renato Tilão: Até arriscou jogar de atacante no fim do jogo,
mas não teve muito sucesso. Mas foi audacioso e levou perigo
em cobranças de falta (6,5). ",

Carlos Rogério: Muito apagado no jogo e foi substituído (5).
Xuxa: Entrou e foi bem, se esforçou é criou boasjogadas (6,5).
Dega: Eficiente na marcação. Sua característica não é aparecer
muito para o time (6).
Leandro:Marcou bem, mas acabou sendo substituído (6). .

Fábio Lopes: Entrou e foi para a zaga paraTilão jogar no
ataque (5).
Paulo Rossi:Tentou criar, mas sem muito resultado.Mesmo

-

assim, foi um dos melhores em campo (6,5).
Gringo: O mais esforçado em campo. Procurou o jogo, tentou
armar as jogadas, mas foi barrado pela forte marcação do União

(6,5).
Roni: Como foi pouco solicitado, tentou buscar o jogo, mas
acabou perdendo q pênalti, que foi a principal oportunidade
do Juventus (6).
Jadson: Não foi bem, mas. tentou alguns chutes de fora da área

(5). Carazinho: Entrou, mas não foi bem (5).

... fiCHA

Durante o jogo entre
.

Juventus e União, essa fO�
uma cena rara no s'eg�n i�O
tempo da,partida.Otecn
Itamar Schüller observa

e

d 'a fazer,
pensa no que po

.

en
as

.

para melhor�r o tlme·�o.Na
não deu multo resulta. 01

. d tapa fln� I

maior parte a e
. oU

Schüller esbravejoU,xlng
e se desesperou com OS

No. adores.
erros dos seus )og te
fim do jogo, visivelmenf U

.
. desaba o

irritado e triste, 'foi
para 'a Rádio Jara��� e

pela
.

direto para o vestlano. a"O""serrn .

cara do treinador, o
foi duro e direto.

União: Fernando Henrique,Catão, Fábio Luís,Augusto e Anchieta;
Lima, Gérson Paranhos '(Edimilson), Paulo César e Júlio César;
Lúcio (Luís Fernando) eCarlinhos.Técnico:Joubert Pereira ..
Juventus: Adilson, Pereira, Acássio, Renato Til�o e Carlos Rogério\

(Xuxa); Dega, Leandro (Fábio Lopes), Paulo Rossi e Grinqo.Jadson
(Carazinho) e Roni.
Gol: Augusto (União), aos sete minutos do segundo tempo.
Árbitro:José Acácio da Rocha. Cartões Amarelos: Leandro, Carlos
Rogério e Paulo Rossi (Juventus), Augusto e Gerson Paranhos

(União).Local:Complexo Esportivo Municipal (Tirnbó).
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ADOR: EQUiLíBRIO NA SEGUNDA RODADA
M '

, uatro times dividem a

'iderança da 1 a Divisão
I �a5egun?on�, o Rio

!lloéO úniCO time com

_l' 131 vitórias

- jARAGUÁ DO' SUL •

-

'rOIS da segunda rodada do ,

, ºCampeonato Amador da

'nmelra Dlvisãd Jaraguaense,
oatro times lideram 'a

Imretição com seis pontos.

'outros quatro ainda não

_I mtuaram. Já na Segundona,
lfuoCerro é, a única equipe
oml00%de aproveitamento.
lioera com seis pontos,

ontra quatro do Atlético. O

0'0 entre Rio Molha' e
:aranlfoiadiado porque um
00 rapazes que morreu em

, doente de moto estava

'nao velado em frente ao

1 do jogo e, por respeito à

lffiata, a organização decidiu
nsferir a partida para o dia 7

. It�etembro.
No Garibaldi, o Flamengo
�eoeuoTupye fez 3xO, com
I de Carlos Alberto (2) e

'�ailson, todos no segundo
, emro. No Rio Cerro, à

: &tafogo bateu o Caxias por
,
: )xl, depois de sair perdendo
ror 2xO. Adilson (2) e

@uardo marcaram para o

illnedacasa e Amílcar e Tato
!escontaram para o Caxias.
:�ando em casa, o João
�e�oa venceu o Cruz de
\Ialta por, 3x2, com três gols
le)úlioCés�r, artilheiro da

No Aspirantes, o Botafogo (de calção escuro) venceu o Caxias
em casa por 3x2, depois de sair perdendo por 1 xO

competição com quatro. Os

gols do time cruzmaltino
foram marcados por Doriva e

Fábio Braun. E o Vitória
venceu o Caramuru, fora de

casa, por lxO, gol de Rogério.
Pela Segundona, o Rio

Cerro recebeu o Garibaldi e

venceu por 3xI, com gols de

Rogério (2) eRafael. Lodemar
descontou para o time

visitante. No Bairro Estrada
Nova, o Atlético venceu a

Ponte Preta por 2xO, com dois

gols de Maser no segundo
tempo,

ASPIRANTES - Na pri
meira divisão, João Pessoa e

Botafogo, 'com quatro pontos,
estão na liderança' da cate

goria aspirantes. Veja os re

sultados da rodada: Flamen

go Ix3 Tupy, Botafogo 3x2

Caxias, Caramuru 2x2 Vitó
ria e João Pessoa IxI Cruz de
Malta. E na Segundona, a

liderança isolada é da Ponte

Preta, que tem seis, seguida
pelo Garibaldi com quatro.
Resultados da rodada: Rio
Cena Ox2 Garibaldi e

Atlético 2x5 Ponte Preta.

..,1amVISÃO PRINCIPAL

.., 2a DIVISÃO PRINCIPAL

lMADOR: UN DADA

asquete jaraguaense segue na luta pelo título
JARAGUÁ DO SUL - As' o S t rês j o g o sem
lb equipes de basquete de Florianópolis: 52x37 sobre o

,'Maguá do Sul que jogaram no
.'

Bandeirante/ Brusque, 59x29
.

i\
de sem�na segue� com com o Geração (time da casa) e

�ances de dlsputar o titulo do 76x61 contra o Salesiano/
mpeonaro Estadual. No to- Itajaí, Elas voltam a jogar, neste

il,Ostimes jogaram nove vezes fim de semana em casa. Se
.

:�rderam apenas três. O des� ve�cerem as- três partidas,: �ue fie,ou com a' categoria d
. � do títultrazem a ecisao o ntu o para�antilt " .

� emmmo, que segue.na Jaraguá do Sul.

\:ran�� da chave' norte com Já a equipe UnimedlFME

�\ljtonas em seis jogos. infantilmasculino, perdeu duas

/entnas da equipe Facul- (43x47 para o Ipiranga/Blu-
ejangada/FME venceram menau e 52x67 para o Figuei-

82x65. Com os resultados,
Jaraguá do Sul está em segundo
lugar, empata:do com o Figueí
rense, atrás apenas de [oinville.
,E o juvenil feminino da
Faculdade Jangada/FME se

garantiu na final, mas terá que

jogar a partida decisiva fora
de casa. O adversário será o

Bonja;Joinville, que venceu as

jaraguaenses no último fim de
semana por 92x83. A decisão

começa na próxima quarta
feira, 24, emJaraguádo Sul.

o�[3��
o��

AV. MAL. DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓX. HOSPITAL sAo JOSÉ)

• LINHA DE FUNDO
Julimar Pivatto julimar@terra.com.br :E2
Galátlco
Quem acertou para integrar o elenco'milionário do Real
Madri foi o láteral-esquerdo Filipe (foto), que é de Jaraguá
do Sul. O jogador chegou ontem na Espanha e hoje acerta

os últimos detalhes. Atualmente, o passe dele é do
Fiquelrense e, segundo ele, só faltam acertar se jogará por
empréstimo."Por enquanto prefiro não falar sobre isso';
disse o jaraguaense. O site do Real Madri publicou uma

entrevista com o jogador.

Clássico
O clássico entre Malwee e

Joinville no sábado, no
,

Ginásio Ivan 'Rodrigues, foi
de tirar o fôlego. Está de
parabéns' a torcida do Jec

que, mesmo perdendo a

partida, não deixou de
incentivar o time durante
todo o jogo. Provocações
fazem parte do espetáculo,
desde que fiquem restritas
à arquibancada.

.
�

' .....

-,o
'v

':",

"

Assi�tindo
Quem acompanhou o jogo
entre Juventus e União foi o
ex-técnico Gilmar Silva, .

aquele mesmo que dirigia
o tricolor na vitória do -

primeiro turno sobre o

,

mesmo União porJxü, No
final ele foi conversar com
os dirigentes tricolores.Mas
preferiu não comentar
sobre o resultado.

'�'
, 1

.,'

Jogo duro
Juventus e União fizeram uma das piores partidas do
Campeonato Catarinense da Série A2.,Muita marcação e

pouca criatividade. A bola ficou muito no meio-campo e

mais tempo no ar que no chão. Não é à toa que os dois
times estão lá 'embaixo na classificação. O Juventus montou
um time para subir para a A 1 e, por isso, precisa vencer o
Metropolitano no próximo domingo.Muitas opções para
mudar o técnico Itamar Schüller não tem e por isso terá que
mexer mm o brio dos jogadores. Mas vamos continuar na
torcida.

-:

i';·,

-.

Classificado
Não foi só a Malwee que
garantiu vagá para a

semifinal da Liga.Nacional
no fim de semana. Com a

,

goleada de 5x1 sobre '

Chapecó, fora de casa, O
John Deere confirmou seu

nome entre as quatro
melhores equipes da
competição. A Ulbra, que
também está no Grupo B,já
havia garantido a

classificação. As duas
equipes têm 19 pontos (a
Ulbra com um jogo a mais)
'e agora disputam o

primeiro lugar da chave.

Aniversário
Ontem o Esporte Clube
Flamengo, do Bairro
Garibaldi, comemorou 13
anos de fundação. O
aniversário foi comemorado
no sábado, quando o time
venceu o Tupy por 3xO pela
l
'

Divisão da Liga'
Jaraguaense de Futebol.
Parabéns a diretoria, aos
atletas, patrocinadores e

torcedores, que vêm
.

escrevendo a história deste
que um dos Clubes mais
tradicionais de Jaraguá do
Sul � região.

:,,-

Amistoso
Amarhã a Seleção Brasileira terá mais um difícil desafio pela
frente.Terá que enfrentar a Croácia em um jogo de muita
importância para a CBE O jogo está marcado para.as 16h 15
(horário de Brasília). Parreira poderá usar o jogo como forma
de preparação para, as Eliminatórias, Os jogadores
desembarcaram ontem na cidade de Split, local do jogo de
amanhã.

Futsal sub-15
A jaraguaense Samantha
Mohr ficou com o segundo
lugar na 2' Taça Brasil de
Clubes Feminino na

categoria Sub-15. Ela jogou
com a equipe do Popiolski..
de Chapecó, que perdeu a

final por 8x3 para.a 5abesp
(5P),A competição terminou
no domingo; em Anápolis
(GO). Samantha vem sendo
um dos destaques do time
jaraguaense desde o ano

passado.

Ciclismo
o jaraguaense Joni Alberto
Cozzarin ficou em primeiro
lugar, na categoria Master B,'
na Volta do Sul.A prova foi
disputada no último fim de '

semana e foi dividida em

três etapas: contra-relógio,
estrada e, a subida da Serra
do Rio do Rastro. O também
jaraguaense Sérgio Paes

\

Nunes terminou em oitavo

lugar,
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�� VÔLEI �
Depois de dois meses parada por causa de uma' . �
ombro direito, a jogadora da Seleção Brasileira MClr�rgla no
liberada hoje para treinar com bola. Ela passará p

an deve ser
nova avaliação hoje. A oposto é atleta do Finasa/�r urnasasco (SPI. IM

------------�----------------------------�--------------------------------�--�----��------------------------------- �

�� TÊNIS
O melhor tenista do Brasil na atualidade, Ricardo Mello, está fora do
Master Series de Cincinatti (EUA). Ele perdeu para o croata Mario

I

Ancic por 2 sets a O, parciais de 6/2 e 6/3. Ancic enfrenta agora o

vencedor do jogo entre Richard Gasquet e Feliciano Lopez.

H DE VOLTA
Quem volta ao poder na Federação de Futebol do Estado do
Rio de Janeiro é Eduardo Viana, o popular"Caixa d'Água': Uma
liminar do Superior Tribunal de justiça concedeu a reinte

gração do cargo pelo qual ele estava afastado há d,ez meses.

Julirnar Pivatto

JARAGUÁ DO SUL -

Duas vitórias em dois jogos
fora de casa. Com esse re

sultado a Malwee garantiu o

primeiro lugar do Grupo A e

. conseguiu trazer a vantagem

para as semifinais da Liga
Nacional. A primeira vítima

foi o [oinville, no sábado, pelo
placar de 6x2. A outra foi o
Atlântico, ontem à noite em

Erechim, por 5x2.
Ontem, empurrado pela

torcida, o Atlântico começou
melhor e marcou primeiro aos

2'30". Em uma triangulação,
a, 'bola sobrou para Sanan

duva, que chutou rasteiro,
sem chances para Bagé. Dois
minutos depois, a Malwee

conseguiu virar o jogo com

dois gols de Falcão. No

primeiro, o melhor do mundo
recebeu de Xande e marcou

de calcanhar. Na seqüência, o
camisa 12 roubou a bola,
tocou' para Willian, recebeu
de volta e, com O gol vazio, fez
o segundo. Aos 14 minutos,
após cobrança de falta, a bola
sobrou para Xande ampliar. O
Atlântico ainda descontou
aos 17'10" com Edgar.

,

N a segunda etapa, a

Malwee começou fulminante
e marcou logo no início.

Xande roubou a bola e tocou

para Falcão marcar mais um.

O quinto e definitivo gol saiu
só no final da partida. Leco
tocou para Antonio fechar o

placar em 5x2. O técnico do

, I

JARAGUA DO SUL NA SEMIFINAL UI
[oinville. Com o Gin' .

IaSlO Va
,.

Rodrigues totalmente 1 d. ata -
o time de Jaraguá doSI.

I

U apll I'cou 6x2 sobre o maior .

I
I

. nva. "Jogo começou bem disputad' �

e quem abriu o placar foi
Malwee, aos 8'07" co
Valdin. O empate saiu dos p'de Jorge Alex, aos 10'41".U
minuto depois, Márcio fez
segundo daMalwee.
No segundo tempo, a Mal (wee volto.u melhor e o timed

casa sentiu um pouco cansa
ço. O Joinville empatou a

q'29" com Jaderson. Depo�,
Malwee marcou'mais qua
vezes com Xoxo (7'35")
Chico (10'59"), Valdi
(17'54") e Fio (29'30").

Malwee vence duas vezes
e confirma liderança FOTOS RAPHAEL GÚNTHER

� Vitórias contra Joinville
e Atlântico deixam o time
com vantagem nas

semifinais

juvenil, Re�ato Vieira, que
comandou o time ontem,
disse q a vitória foi impor
tante, principalmente porque

agora os atletas podem quei
mar os cartões antes da
semifinal. "Issonâo quer dizer

que vamos relaxar nos

próximos jogos. Vamos chegar
com força total para as

semifinais".
)

JOINVILLE - O jogo que
defrniu a classificação da
Malwee para a semifinal
aconteceu sábado contra o

Márcio (abaixo) comemora Um
dos gols contra Joinville.Ao
lado, Xoxo tenta fugir da
marcação.Valdin (abaixo à
esquerda), autor de dois gols,
parte para rríàls urrrcontra
ataque no Jóg0.ÇJl,le lotou o

Ginásio Ivan Rodrigues (abaixo,
no centro) no último sábadoe
Joinville

'

T�NIS PROFISSIONAL: DEFINIDA A ETAPA JARAGUAENSE

Eduardo e Florentina vencema etapa do Circuito Brasileiro Unimed
JARAGUÁDO SUL - Sob

um forte calor na cidade de
[araguá do Sul, os tenistas

catarinenses Márcio Carlsson
"

e Eduardo Bohrer entraram

em quadra, neste domingo,
pela disputa do título da 2ª

Etapa do Circuito Brasileiro
Unimed de Tênis Profis
sional. Os duelos, que come

çaram com a chave do quali
fying desde quinta-feira, dia

11, chegaram ao seu último
dia depois de tantos jogos de
alto nível técniCo realizados
nas quadras de saibro do Clu
be Atlético Baependi.

�
d
'�

Depois de surpreender a

todos com u�a campanha
impecável, na qual perdeu
apenas 15 games nos quatro
jogos que disputou, o tenista

Márcio Carlsson, que já foi o
1190 melhor do planeta,
chegou confiante para tentar

desbancar o campeão da 1 ª

Etapa do Circuito Brasileiro

.Unimed de Tênis Profissional,
realizado entre os dias 27 e 31
de Julho, na capital catari

nense.

Bohrer, por sua vez, estava

com todo "gás" e apesar de ter
declarado que havia parado·

de jogar profissionalmente,
chegou a Jaraguá consciente

de todo favoritismo conquis
tado por ele, para esta etapa.
Para chegar a final Eduardo,
de 25 anos.passou pelos tenis
tas Gonçalo Fischer, Gabriel
Ries, Renato Pereira e Geral
do Knorr, com quem fez o

confronto mais acirr�do da

competição (6/4, 617_ (3) e

7/5).
FEMININO � Depois de

superar 'a tenista Bruna Vieira
nas semifinai� da competição,
por 2 sets a 0, sendo as parciais
de 6/0 e 6/1, Florentina

Hanisch�encai:'ou a irmã ma'

velha de Bruna, Liege Vieir

que havia eliminado Fernan

da Zacouteguy na outr

. semifinal. Amigas há bastaut

tempo e conhecendobastant
o jogo uma da outra, Floren

. . f' um exce
tma e bege lZeram

hã destlente duelo na man
.

domingo de Dia dos Pai

arrancando aplausos taut
� uantoddos fas do esporte, q

curiosos que pararam pa

íd A paracompanhar a partl a.
. d. 'na,

tida terminou com a vtto
, 2 sets a

Florentina por

parciais de 6/0 e 6/4.
Liege Vieirae Florentina Hanisch fizeram a final da etapa no

feminino no domingo
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