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1

i deputado federal catarinense Ivan
i Ranzolin, do PFL. O governo, que
I já conseguiu o apoio de síndica

·Ilistas pelo aumento de 5%, tenta
agora impedir que um índice

,
,

maior seja aprovado em outra

medida provisória, a,291, que trata
i dos benefícios dos aposentados e

pensionistas. Originalmente, a
.

I MP 291 propõe Ulll reajuste de 5%
I para os aposentados e pensionistas

,

com vencimentos acima de Lim

! salário mínimo, Entretanto, essa

I MP está parada na Câmara dos

1 Deputados, onde a oposição quer
I aprovar uma emenda apresentada,
: ironicamente, por' urn senador
,

I

•

petista, Paulo Paim, do Rio
Grande do Sul, que elevao reajuste
para 16,67%. Se não for aprovada
até 11 de agosto por deputados e

senadores; a MP 291 deixará de

vigorar - as medidas provisórias
têm prazo de validade de 120 dias.
O governo já avisou que, caso o

reajuste de 16,670/0 seja aprovado
também na MP 291, o texto será
vetado. Se isso acontecer, os

aposentados ficarão sem aumento
'

real, acima da inflação, e terão

reajuste apenas de 3, 14%, com base

110 Índice Nacional de Preços ao

COliS LImidor, do IBGE. A justi
ficativa do governo para vetar o

aumento de 16,67%' aos aposen
tados e pensionistas na MP 288,
aquela do salário rníngno, foi a de
que não houve "análise quanto ao

impacto orçamentário e finan
ceiro damedida". De acordo com
as explicações dos ministérios da

Previdência, da Fazenda e do

Planejamento, a MP 291, ainda
não votada, que trata do reajuste
para os vencimentos acima de um
saláriomínimo, procurou reajustar
os benefícios previdenciários "nos

,

exatos montantes possíveis de

As vagas para' idosos
mostram quem nós somos

! Conheci as cidades de [oinville
,

e de Blumenau em 1978, quando
: vim passar férias em Santa
I

Catarina, Cinco anos depois,
estive em jaraguá do S\.11, até que
finalmente vim morar aqui, a

partir de 1995. Nos anos 80, as'
cidades do norte catarinense -

quaisquer cidades deste norte

catarinense - eram iluminadas

por lâmpadas fluorescentes nos

, postes, o quê um amigo até hoje
I

: chama de 'luzes cegantes
I· alienígenas'. Mas também éramos
I

iluminados por outras luzes, a da
consciência social e do respeito
humano. '

,

, Era raro então andar por.1

, calçadas com papéis ou latas de
- -

refiigente jogados; as birucas de
cigarros eram jogadas 110 lixo e ao

se encontrar nas ruas - mesmo
r'
I sem se conhecer - as pessoas se
I,

N-: CUlnprlmentavam. ao era

idílico, entretanto. E este'llãQ é

um libelo saudosista.
Não tínhamos quase asfalto e

,

i as principais vias (illcluam-se aí a

I Marecllal, a Re'illoldb Rau, a

I Epitácio ou aRio Brallco) quando
I mLlito, tinllam revestimento de
I paralelepípedo. A prilneira via

asfaltada intermunicipal cllegou
em 1976, com a BR-280 e já
tíllilamos a semente do empre-

,

serem arcados pelos cofres pú
blicos". Na avaliação do governo,
houve "vício de inconstitucio

nalidade" na elevação do percen
tual de reajuste na MP 288, uma
vez que a Constituição impõe que
se identifique a fonte de recursos

para custear a majoração de

qualquer benefício da seguridade
social. Ao explicar o veto, o

governo também destacou que o

reajuste de todos os benefícios da

previdência social nos mesmos

percentuais do novo salário míni
rno provoca "reflexo negativo

. sobre asmetas fiscais fixadas na Lei
de Diretrizes Orçamentárias de

2006", já que o Tesouro é obrigado
a cobrir o déficit do sistema

previdenciário.
O governo lembra também

que as exigências sobre a origem
de recursos para o custeio do
aumento da despesa pública e o não
comprometimento das metas

fiscais estão previstos na Lei de

Responsabilidade Fis�al. Na ótica
dos que vivem com as migalhas
pagas pela Previdência depois de
uma vida inteira de muito

trabalho, o discurso é um, a prática
bem outra. Não só do governo
como de toda a base aliada, que em
momento algum mostrou preo-

- .

cupaçao com os que vivem. em

estado de necessidades o tempo
todo. Está mais que na hora do
Brasilmostrar a sua cara.

, .

Randal Gomes, Coordenador dos
Cursos de Comércio Exterior e de
Gestão Financeira da FATEJ,
escrevê às terças-feiras nesta
coluna;1

•

endedorismo que explodiria em

empresas internacionalmente
reconhecidas, alguns anos depois.

Os nascidos de [araguá do Sul
costumam culpar' os paranaenses,
os paulistas, os gaúchos pelas
mudanças. Já os vindos de fora
costumam culpar os jaraguaenses
por recebe-los mal e por 'segregá
los' em determinadas áreas da '

cidade. Mas se ulna Ilha da Figueira
apartada da 'comum-idade' fazia
sentido há vinte anos, hoje,
encontra-se perfeitamente inte

grada e com imóveis extremamen

te valorizados. Hoje, todos

seguimos em nossos carros com as

placas de uma cidade: Jaraguá do
Sul. Queiramos ou não, somos
todos jaraguaenses.

E o modo como ocupamos -
\

ou deixamos de ocupar - as vagas

para idosos nos supermercados e

shoppings da cidade mostram um

pouco de quem somos nós,
atuallnente. Nosso pouco respeito

,
'

com os pedestres ao atravessar as

faixas, nossa desconsideração com
os deficientes físicos nas mesmas

- ,

vagas, nossa pressa que nao para

sequer para cumprimentai os
conllecidos, mostra que fomos
mudando... E que estasmudanças
não são agradáveis, desejáveis ou
pron'lissoras.

1

Gostamos de nos.orgulhar de
nossas raízes européias, vindas de
diversas partes do continente.

Gostamos de nos orgulhar de nossa
brasilidade, cheia de cores e de
territórios. Mas a verdade é que
vamosmoldando aqui um sistema

híbrido reunindo aspectos deplo
ráveis de desconsideração social e
de desrespeito ao que fez desta

região um pólo de desenvol
vimento: o associativismo como

meio de vencer os rigores domeio.
Assim, caro leitor, cada vez que
A •

voce estacionar o seu carro nas

vagas para idosos e para deficientes,
lembre-se que está contribuindo
um pouco mais para esta

malfadada fama que resiste quanto
-

.

ao 'jeitinho brasileiro'. De certa

forma, você também tem um

pouco dos vícios dos políticos, que
em época de eleição por vir,
começam a apertar amão de todos
e prometer a salvação da Pátria. Os

, .

exemplos que você dá para os seus

filhos são, 'sem dúvida, inesti
máveis. São a forma de romper

(infeliimente) com a velha região
,

norte de SC, com suas luzes

cegantes alienígenas. E também, e
principalmente, com um povo

admirável, que respeitava e

,considerava o outro como parte
umamesma sociedade.

,
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Ojabá
O jabá é urn-mal crônico no Brasil e ern boa

parte do mundo. Os que militam ern empresas
de radiodifusão, em produtoras de discos ou 110

mundo artístico sabem da sua existência longeva
e não acreditam na possibilidade de extirpá-lo,

/' ,.., A' '/

porem sao unarumes quanto aos prejUIZOS
causados por ele. Uma clara idéia da questão é

dada por João Bernardo Caldeira e Nelson
I Gobbi: "Além de criar paradas de discos falsas,
forçar estéticas a partir de critérios comerciais e

não de qualidade, o jabá deixa à margem dos
meios de comunicação artistas que não querem
(ou não podem) recorrer a esse expediente
econômico para divulgar sua obra" ("JB
Online", 31 de maio de 2005). Nada mais

ofensivo ao culto do respeito à ética, à dignidade
da pessoa humana e aos valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa, princípios básicos
do Estado de Direito.

Apesar da sua nocividade, C) jabá manteve
se até agora intocável no país, criticado sem

êxito por alguns, porém geralmente admitido
como mais Lima das muitas espécies locais de

,

deformidade social, diagnosticada como

. enfermidade incurável, a serviço da detração
dos valores fundamentaís da sociedade.

Se o jabá desrespeita os critérios éticos
,

fundamentais, seus efeitos são igualmente letais
no plano da estética, pois a arte, que é a mais

. sublime rnanifestação de) espírito criador do

homem, por força dessa prática é legada à

condição de mera emissora de "commodities",

•

,

•

(

em benefício dos que buscam, ilicitamente, G)

lucro certo e o enriquecimento sem justa callsa�
Além disso, também alimenta a perversa

"indústria cultural", combatida por nomes
ilustres como Norberto Bobbio, que a definiu
como o resultado negativo da massificação des,
meios de comunicação: "( .. ;) a arte que deveria,
ser a coisa mais irrepetível e criativa, torna-sJ'

"

um produto como os outros, reprodutível ao
,

infinito, consumível, Ulna mercadoria que Q; ,

público compra OLI é induzido a comprar, com a

mesma falta de gosto pessoal com que compra
um sabonete ou um par de sapatos" ("Igualdade €"
Liberdade", Ediouro, 2000, pág. 91). N() plano'
do Direito; a nosso ver, o jabá quadra-se como

ato de manifesto desrespeito à liberdade de'

expressão, consagrada pela Constituição. '

Nas empresas de radiodifusão, onde a prática'
é mais disseminada, há o agravante-de serem as

concessões para tal serviço bens públicos,'
"destinados a serem recebidos direta é
livremente pelo público em geral".

,

Por isso, concluímos que as empresas
envolvidas 11a prática do jabá expõem-se it

grandes riscos, pois a divulgação dolosa de notícia
falsa sobre a área musical, a discriminação da

rnanifestação artística a quern não se curve às

exigências de suborno, além da malversação de
bern público, não podem ser consideradas

infrações de pequena gravidade .

, ,

Alegando perigoso compro
'metimento do orçamento da
,

IUnião ainda este ano, 'agravado',
; na ótica do governo, o reajuste de
,

i 16,670/0 concedido ao salário
!mínimo a partir de abril, o presi-
,

: dente Luiz Inácio Lula da Silva
I '

I vetou o mesmo percentual de

I reajuste para aposentados e

1 pensionistas Institu to Nacionai

i do Seguro SOCIal que ganham
mais de um salário mínimo,
aprovado na semana passada pelo

: Congresso. A proposta é elo

I
I
1

r... Presidente veta o mesmo percentual de
i reajuste para aposentados e pensionistas do
I INSS que ganham mais de um salário mínimo
I '.

I
.

Lourival J. Santos, Advogado _,

_,

1

Preconceito de quem estuda o preconceíto
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Sou dos que acreditam na existência de

preconceito racial no Brasil, sem achar que esta

seja a questãoprincipal para os negros. Seria, antes,
a pobreza, na qual a esmagadora maioria deles
está incluída. Assim, o coinbate à pobreza e à

diferença de distribuição da riqueza, por meio de
políticas conseqüentes e eficientes dos governos,
seria capaz de dar cabo, simultaneamente, dos
dois problemas.

, ,

Assim, sem grande entusíasmo.ciniciei a
leitura da edição de dezembro/janeiro/fevereiro
de 2006 daRevista daUSp, cujo dossiê é dedicado

. ,

ao racismo. Essa quase indiferença durou até

começar a leitura do artigo "O confinamento
.

,

racial do mundo acadêmico brasileiro", do
professor José Jorge de Carvalho, do

Departamento deAntropologia da Universidade
,

de Brasília. Foi um soco no estômago, com força.
Em síntese, ele questiona "a legitimidade e

o estatuto de verdade das interpretações das

relações raciais no Brasil formuladas no universo
acadêmico, profundamente desigual do ponto de
vista racial". Devido ao fato de que faltam
estudantes negros em todos os programas de pós
graduação de Antropologia, no Brasil, e em todos
os demais programas de pós-graduação, naUnB.
Essa universidade, criada em 1961, com pouco
mais de duzentos professores, ampliou esse

,

númeropara 1.S00-mas apenas 15 sâo negros,
"Foi desse ambiente segregado", afirma o

professor, "que saíram todas as teorias que negam
a existência de segregação racial no Brasil". Para
quem ainda duvida, ele' oferece números

esclarecedores. Juntando todos os professores das

O CORREIO DO POVO

,

,

•

_

principais universidades de pesquisa do país (USp,
UFRJ, Unicarnp, UnB, UFRGS, UF-SCAR e

UFMG) teremos um grupo de cerca de 18.400
acadêmicos, a maioria doutores. Apenas 70 são

negros, e nenhum é índio. Apresenta, a seguir, o ,

perfil desse pesquisador: estudante branco, co�
,

poucos colegas negros no secundário, pouquíssimos
na graduação e praticamente nenhum nomestrado
e no doutorado - e como aluno, estudou sempre '

,

com professores brancos. Outros números: entre
os.mais demil reitores de universidades brasileiras,

,

públicas e privadas, há apenasum negro - a reitera
da Universidade Estadual da Bahia, que é também

,

a primeira negra a atingir esse status naquele
.

Estado, ondemais de,SO% da população é negra., .

O autor se pergunta, indignado: "Por que nós,
cientistas sociais brancos, nunca falamos desse
ambiente de confinamento racial em que
vivemos?" Ele acredita que uma reflexão profunda
sobre essa questão é indispensável "para
entendermos porque somos nós os últimos
acadêmicos que ainda resistem a qualquermedida
política que force uma integração racial de uma

vezpor todas nas nossas universidades e instituiçôes
de pesquisa. Recomendo com entusiasmo a leitura

"

do trabalho do professor José Jorge. Não posso
facilitar a vida de quem o queira fazer, no entanto,
pois no site da USP amais recente edição da revista ._.

oferecida ao público é a de dezembro/janeiro/
fevereíro de 2005. Há dois artigos do professor José
Jorge relacionados, mas esse não está lá. Até parece

preconceito.
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Almyr Gajardoni, pesquisador
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APOIO: COOPERATIVA DE CRÉDITO ESTÁ SENDO DESENVOLVIDA POR EMPRESÁRIOS

DAIANE ZANGHELINI
,

� Parcerias aumentam
,

quadro de associados

� permitem que cidade

cresça cada vez mais
B

B GUARAMIRIM - A Aciag
(Associação Comercial, Indus
trial e Agrícola de Guaramirim)
promoveu ontem o 12° En

centro de Lideranças Empre
sariais, para comemorar os 28

q-JlOS da associação, completados
na última quarta-feira, 5. O

evento abordou o compromisso
(lam a qualidade, tecnologia e

normatização, educação e
. ,.., .

treinamento e gestão participa-
uva, através de depoimento do

empresárioMoacyrRogério Sens,
diretor técnico do Grupo Weg.

Na visão do presidente da
t Aciag, Orlando Satler, a parceria

comONGs (Organizações Não
Governamentais), entidades e

outras associações de todo o

Estado está aumentando o qua
dro de associados, devido aos

benefícios oferecidos, e reforça o

comprometimento dos empre
sários para desenvolver o muni

,crípio. "Uma das nossas principais,.

metas foi alcançada na semana
,

fp,assada, quando chegamos a 400
associados. A instalação do
I, .

,

,'>' FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI)
. .

� '�A parceria Alemanha-Brasil em
'rima economia globalizada, as

perspectivas da cooperação'
�conômica e tecnológica e a

Binamização das exportações
roram alguns dos assuntos abor
dados, ontem durante o 24°
Encontro Econômico Brasil

'Alemanha, que acontece em

Berlim, Alemanha. Santa
,

Catarina está representada no

[evento por uma comitiva formada
'por lideranças da Federação das
[Indústrias de Santa Catarina -

FIESC, por um grupo doGoverno
'do Estado, liderado pelo
'governador Eduardo Pinho

(Moreira', e pelo prefeito de

� :'Blumenau, João PauloKleinubing.
O encontro encerra hoje com o

\

•

•

Orlando Satler diz que parcerias com outras entidades fortalece Aciag e aumenta quadro de associados

escritório da [ucesc (junta Co
mercial do Estado de Santa

Catarina) no espaço da Associa

ção também' foi uma grande
conquista", reforçou.

Atualmente, aAciagmantêm
32 convênios, como planos 'de
saúde e odontológico, assessoria

jurídica, palestras e treinamentos

em parceria como Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro, e
Pequenas Empresas) e outras

entidades. Outros projetos que
, contam como apoio daAssociação
são a ampliação do uso Cartão de
Gestão de Benefícios (Utíl Card)
pelas empresas e o projeto de

Câmara de Vereadores, Fameg
(Faculdades Metropolitanas de

Guaramirim), Instituto IDR e

Instituto Empreender; e visa

adotar um modelo de gestão
participativa, parecido com o

existente emMaringá/PR. "Todas
as entidades do município terão

uma cadeira no Conselho de
Desenvolvimento para avaliar e

tomar as decisões sobre o que é '

. . , . "

importante para o murucipio ,

explicou. A Aciag também apóia
a criação de uma cooperativa de

crédito, através de um projeto
desenvolvido por um grupo de

empresários de Guaramirim.

Desenvolvimento Econômico

Municipal, iniciado em agosto do
-

ano passado. O Util Card é um

dos principais produtos da Facisc

(Federação das Associações
Empresariais de Santa Catarina)
e tem o objetivo de informatizar a

antecipação de salários através de
I "A

.

contra-va es.
.

s maiores

empresas do município já estão

usando, pois o cartão incentiva o
,

comércio local e facilita a área de
recursos humanos", destacou. Já o
projeto de Desenvolvimento
Econômico, em fase de conclusão,
está sendo realizado em uma

parceria entre Prefeitura, Aciag,

anúncio oficial de que, entre 18 e

20 de novembro de 2007,
Blumenau sediará a próxima
edição do evento.

Eduardo Pinho Moreira,
otimista com a realização do
encontro em Santa Catarina no

próximo ano, enfatiza que a vinda
de mais de 400 grandes empre
sários alemães e, junto com eles,
mais de mil empresários brasi

leiros, "além de dar visibilidade à

pujança de nosso Estado, trará
também conseqüências positivas
ao setor turístico". Na avaliação
do governador, as discussões e

\ apresentações das .

relações
comerciais entre Brasil e Ale-

área de energia, de fontes
renováveis. O biocombustível é
uma alternativa que eles estão

buscando. Também interessa a

área de infra-estrutura, na área de .

rodovias", destacou.
Segundo dados do Sistema

Fiesc, no ano passado Santa
Catarina exportou US$ 233,5
milhões para a Alemanha e

importou US$ 138,9 milhões. Os
principais produtos vendidos'
foram frango, móveis, têxteis,
fumo, calçados emotores elétricos.
Nas importações, os destaques
foram compras de máquinas e

equipamentos para a indústria.
Potencial catarinense na

Alemanha - O presidente do
Sistema Fiesc, Alcantara Corrêa,
apresentou as potencialidades do

Estado de Santa Catarina a

empresários alemães reunidos no
Encontro Econômico Brasil.>
Alemanha, ontem (10), em

,

Berlim. Corrêa mostrou a
.

diversidade da economia cata

rinense em seus pólos-regionais,
o desenvolvimento tecnológico
em curso e a infra-estrutura
existente de energia e transporte
para as empresas que pretendam .

investir no Estado ou comprar

produtos produzidos aqui.
"Deixamos uma semente ao

mostrar nosso desejo de inten

sificar o intercâmbio, por meio de

joint ventures, acordos de trans

ferência de tecnologia ou entre

governos e universidades", disse
Corrêa, após a apresentação,
(Patrícia Gomes)

•

. manha ontem evidenciaram que
duas áreas atraem bastante o

interesse dos alemães. "Uma é a

\

Orpanzadores da Expo 2006 aguardam público recorde
}ARAGUÁ DO SUL - Aconte

cerá de 16 a 20 de agosto, próximo,
no Parque Municipal de Eventos,

;;,<3. segunda edição da EXPO, feira,I�.

\ de negócios cujo principal objetivo
é oferecer espaço para a indústria,
comércio e prestadores de serviço

�...da microrregião apresentar seus

produtos e serviços aos clientes;
efetivos e potenciais, auxiliando

I no fortalecimento da participação

".

-, -, "

mercadológica.
Em 2004 aEXPO contou com

público de 26mil pessoas, gerando
aproximadamente R$ 5 milhões
em negócios. Segundo .os

organizadores, a edição deste ano.

espera ampliar estes números. De
forma paralela, foram realizados
diversos eventos que além de
favorecer a visita aos estandes,
destacam-se como opções de lazer

,

confirmada de 90 expositores o
, .

evento já pode ser consíderado
mais um empreendimento de
sucesso organizado pela APEVI -
Associação da Micro e Pequena
Empresa do Vale do Itapocu.
Segundo Márcio Silveira, presi
dente da Associação, a EXPO
busca se consolidar como um

espaço de integração mercado/
consumidor.

à comunidade. Situada no

contexto histórico de Jaraguá do
. Sul e região, a EXPO 2006 é uma

grande oportunidade para atingir
resultados positivos nos negócios,
proporcionando turismo e lazer à
comunidade. O ParqueMunicipal
de Eventos, complexo onde será'

realizado o evento, oferecerá
completa infra-estrutura aos

expositores. Com a presença •

"

• CORREIO ECONOMICO

·

Recorde de exportações
A balança comercial brasileira registrou na primeira semana de .

julho (dias 1 a 9) exportações de US$ 3,561 bilhões, o maior
valor já registrado para o período desde 2000, quando teve iní
cio a série história do Ministério do Desenvolvimento.O alto vo- ;

lume de vendas para o exterior contribui para o superávit comer- J
cial -saldo positivo entre exportações e importações- de US$ .

,

1,693 bilhão. E o maior saldo positivo semanal desde a quinta'
semana de julho do ano passado, quando ficou em US$ 1,970 I

bilhão.Já as importações somaram na primeira semana do mês
..
'

US$ 1,868 bilhão.Em junho, o superávit comercial foi de US$ ,

4,082 bilhões, o maior resultado mensal do ano.Com o bom
resultado da primeira semana de julho, a balança comercial no )

acumulado do ano reverteu a tendência de queda e voltou a :
apresentar crescimento na comparação com 20050 saldo está J

_ positivo em US$ 21,225 bilhões, um crescimento de 5,9% em .

.

.
.

relação ao mesmo período do ano passado (US$ 20,034 bi- ,

Ihões).
.

Previsão
o mercado cortou, mais uma

vez, a previsão de inflação para
este ano e reduziu a estimativa

para o juro básico no final de
2006, segundo relatório do Banco
Central divulgado ontem. A

.

,

projeção média para o Indice
Nacional de Preços ao Consumi
dor Amplo (IPCA) caiu para
3,81 %,>.£ontra 3,98% da semana

anterior. A meta central de

inflação fixada pelo governo para
2006 é de 4,5%.Com a previsão.

.

·
de inflação em baixa, caiu junto a

estimativa sobre os juros. O
prognóstico para a Selic no

·

encerramento do ano foi reduzido

para 14,25%, contra 14,38% no

levantamento anterior.

Superávit
Pelo lado comercial, as institui

ções consutacas pelo Banco
Central continuam esperando que
o país feche o ano com um

superávit de US$ 40 bilhões na

balança comercial. Para 2007,
entretanto, a estimativa foi
elevada pela segunda semana

consecutiva. A expectativa agora
é de um superávit de US$ 35,64
bilhões, pouco acima dos US$
35,51 bilhões projetados no

levantamento anterior.

o caso
Demitida por justa causa, por
divulgar notícias sobre a empresa
aos colegas de trabalho, a
empregada recorreu à 67a Vara do
Trabalho de' São Paulo alegando

, que a empresa violou sua

correspondência eletrôniCa
pessoal e que ela teria sido
exposta a constrangimento ao ser

conduzida, na frente de todos, por
seguranças da empresa na sua

saída. Para a juíza Jane Granzoto
Torres da Silva, relatora do
recurso no Tribunal, a Nestlé
exerceu o seu direito de emprega
dora, inclusive em relação ao

monitoramento dos e-mails de
trabalho, conforme o estabelecido
pelo manual de Política de Uso do
E-mail da empresa, do qual a ex

funcionária tinha conhecimento.

Corte
.
•

Para a reunião do Comitê de

Política Monetária (Capam) de

julho, na semana que vem, no
.

entanto, a estimativa do
mercado continua sendo de

/

corte de 0,50 ponto percentual.
Para o dólar no final de dezem
bro, a previsão caiu para R$
2,23, contra R$ 2,24 no levanta
mento anterior.A sondagem
mostrou ainda que o mercado
manteve sua perspectiva para o

crescimento do Produto .lnterno
Bruto (PIB) em 3,6% este ano e

3,7% em 2007. . .

'"

• INDICADORES ECONOMICOS'
. .

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL .

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL . 2,179 2,182 11 COMPRA VENDA

PARALELO . 2,105 2,255 Ie 2,770 2,772
PESO (Argentina)

TURISMO 2,300 2,400 11
I 0,703 0,704

• BalSAS DE VALORES • POUPANCA
,

POtmlS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 36.140 0,11%
it DOW JONES (N. York) 11.143 ..(J 73%

it MERVAL (B. Aires) 1.662 ..(J 05%

it NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,654

..

• CUB maio

R$863,55

• LOTERIAS

,
•

,

ATE O FECHAMENTO DESTA
,.,

-

,,.,
,

EDIÇAO O O CONTEUDO. NAO
•

•

ESTAVA DISPONIVEL

,

(

,

,

.'

II

I .

'" II

II

•
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•

MOSAICO
,

ELEiÇÕES: FECHADA A LISTA DE CANDIDATOS

I

!

,

i

Nem sabem
Em resposta ao-vereador Dieter Janssen (PP), o secretário de
Saúde, Sérgio Luiz Ferrazza, informou que está sendo

implantada uma central de regulação para controle de todos os

encaminhamentos das especialidades provenientes das
unidades básicas de saúde, para se ter dados reais também do

tempo de espera. O número de pessoas e o tempo de espera na

fila foi o motivo recente de indagação do vereador Janssen. Ao
menos agora se sabe que ainda não há controle de coisa
nenhuma!

Lei neles!
Vereador Pedro Garcia

(PMDB) está propondo lei
que casse alvará de licença
e localização de
estabelecimentos que
comercializem, peças de
veículos furtados e

•

roubados. Em J6inville,
proposta idêntica já é lei
desde junho último. Lá são
roubados cerca de mil

.carros por ano, boa parte
deles levados para
.oesrnancnes.

Complicado
Para a eleição municipal de
2008, se eleito José Fritsch
para governador e levando
junto a vice-prefeita
Rosemeire Vasel, já é
possível prever uma briga
de foice entre PL e PT na

indicação da chapa
.

majoritária. Pela lógica, '

quem já está lá vai querer
ficar. E nem se imagina,
agora e nem depois, o PT

indicando o vice.

Guarda 1
Como a coluna já havia
antecipado, a 'Guarda Civil

•

Municipal proposta pelo
prefeito Moacir Bertoldi,
terá, entre suas atribuições,
o controle do sistema,
.rotatlvo de estacionamento
em vias públicas que será
reativado. Se-gundo o

prefeito, este é um canal de
recursos para manter a

instituição ao lado do
sistema de sensa res.

De graça?
Que recompensas esperam
alguns candidatos que,
literalmente, se 'atifdram'
nestas eleições atrás de
uma vaga à Câmara dos
Deputados, com o único
objetivo de somar

legendas, já que eles

próprios sabem que não
vão chegar a lugar algum?
Grana viva, cargos ou estão
na estrada como "soldados
do partido?".

Guarda 2 Ajudantes
A exemplo do PMDB

governista, PFL e PSDB
catarinenses perdem suas

características de partidos
políticos e se sujeitam a

ser meros apêndices em

eleições majoritárias. <'

Tucanos 'nunca tiveram
candidato a governador.
Pelo PFL, o último foi
Wilson Kleinübing, em

1990. Entre os grandes, o

PP segue no páreo.

,

No que toca à proteção do

patrlrnônlo público,
incluindo escolas, creches
e postos de saúde, por
exemplo, outra das

atribuições da Guarda,
perguntar não ofende: como
é que quarenta homens, em

sistema de rodízio, vão

proteger 17 postos de
saúde, 34 escolas e 23
centros de educação'
infantil? A não ser que a

idéia, o que seria péssimo,
é fazer isso só durante o

dia.

-

- Figurantes
Em Jaraguá do Sul, a última
tentativa dos tucanos foi
em 2004, com um terceiro
lugar na corrida à Prefeitura
que o partido ocupava até
então. Nesta eleição, não

lançou candidatos a

deputados. Contentou-se
com uma insignificante
segunda suplência ao

Senado na chapa do

pefelista Raimundo
Colombo, o robozinho do
senador Jorge Bornhausen.

•

Guarda 3
E, ainda, escolas
particulares, a quem o

prefeito está oferecendo o

serviço, outros prédios de

propriedade do município e

praças públicas,
sinalização vertical, por
exemplo, se a próprta PM,
com contingente atual de
164 homens, muito mais
equipada e armada, diga
se, não consegue? Com se

diz no popular, só se a vaca

tossir no meio do asfalto.
Parentada
Deputado Mauro Passos

(PT) questiona a nomeação
do novo diretor da Fatma,
Fernando Elias, filho do

prefeito de São José, na

Grande Florianópolis, e

também a do filho senador
Leonel Pavan, para a

direção na ZPE, no porto de
Imbituba.Pavan, até recen

temente, era combativo
quanto ao nepotismo.
Agora, candidato a vice
governador, mudou.
Mudou?

Razões
Sem exagero, 90% des
presidentes de associações
de moradores sonham ser

.

vereador. Este ano, um quer
ser deputado federal. É por
isso que existem quase
quarenta associações em

Jaraguá do Sul. Secretários
e prefeitos sonham com a

Assembléia Legislativa.
Neste caso, 2006 é uma

exceção no Itapocu.
,

r!
I

•

BERNADETE
HILLBRECHT

,

O CORREIODOP

CAROLINA TOMASELLI E
CELSO MACHADO

•

Na primeira vez que disputou
uma eleição, em 2004,
Bernadete Hillbrecht (PPS) foi
eleita a vereadora mais votada

,

em Corupá, com 511 votos,
ainda pelo PMDB. Em 2005,
fundou o PPS e é a atual

•

presidente da sigla. E professo
formada em Estudos Sociais e

na Escola de Governo e

Cidadania. Também cursou a

Escola do Legislativo e o

Curso Intensivo de
Aprimoramento Legislativo.
Foi secretária de Educação
do município por 11 anos,

Desde 2005, preside a Cámar:
Vereadores, destacando-se
pela implantação do
Programa Cãmara Cidadã.

-

•

CARlONE PAVAN
Carione Mess Pavanello (Pf
nasceu no dia 23 de rnarl�, ,

1967, em Palmeiras, ees�
.

'

em seu terceiro mandato '

como vereador. Reelegeu-�I
em 2004, com 2.542 votOI
Presidente da Câmara de

. Vereadores em 2D05, conti
pela primeira vez a uma da�
cadeiras da Assembléia
Legislativa. O vereador é

.conhecido pelo apoio que.
I

dá ao esporte amador do 1 !
município, em todas
modalidades esportivas,
principalmente particip •

diretoria da Associação'
Amigos do Esporte, que: ,

coordena os trabalhos da'
equipe de futsal da Malwe
Também tem como

preocupação o atendirnenl� u

serviços de saúde pública'
.

, CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL

� Cidade está há oito
anos com um deputado,•
eleito em 2002

IVO PETRAS 'KO� I
Natural de Jaraquá do Sul, I I

Petras Konell nasceu dia 7 D
julho de 1974. Em 2000,'
elegeu-se vereador pelo I

PMDB com 1.180 J
votos, sua primeira / j
experiência política no .i I
exercício de mandato ele!lv v

.
'

Filho do ex-deputado Ivo � ,

da psicóloga Cecília Konell �

apenas um mandato (200 it
não conseguindo a reelei
eleições municipais de 20 O

2005, filiou-se ao então r J

fundado PSB, •

assumindo a presidênci�
do diretório municipal .

. '

no ano seguinte. E
\

candidato pela primeira ve

uma vaga na Assembléia
Legislativa. DesportistCFgal ia

causas que defende esm� '0

esporte, crianças, jovens s

da população carente. 'Tem ie,
de vida e o desenvolvirne

'

,

}ARAGUÁ DO SUL- Na
lista dos dez candidatos a

deputado estadual e outros

•

•

emco que concorrem a

deputado federal lançados
apenas por Jaraguá do Sul, o
eleitor pode optar por

professores, servidor público,' .

médico, empresários,
operário, advogado. A eles se

somam outros dois

pretendentes, de Corupá e

Guaramirim, exce -tuando a

vice-prefeita Rosemeire

Vasel, candidata a vice-
,

governadora, e a ex-titular da
SDR (Secretaria de
Desenvolvimento regional),
Niura Demarchi dos Santos

(PSDB), segunda suplente da

chapa majoritária de
Raimundo Colombo (PFL),
candidato ao'Senado. Nestes
dois cargos o eleitor não vota.
Entre os que tentam vagas na

Assembléia Legislativa e

Câmara dos Deputados, o

eleitor pode escolher até

mesmo quem, em passado
recentíssimo, optou por fazer
da política uma profissão de
carreira sem exercer qualquer
profissão, seja na área pública
ou no setor privado. A
história das eleições mostra

que, em 1994, numa postura
inédita em Santa Catarina,
por decisão de partidos
políticos e empresários em

defesa do chamado voto útil,
a cidade lançou apenas três

estaduais e elegeu os três: Ivo
Konell (PMDB) , Udo Wagner
(PP) e Geraldo Werninghaus
(PFL). Em 1998 não se

chegou a um consenso e

foram sete os candidatos à

Assembléia Legislativa.
Nenhum se elegeu. Em 2002,
apenas um, o petista Dionei
Walter da Silva, em sua

primeira tentativa, também
com sete candidatos,
repetindo a eleição anterior.
Conheça abaixo um pouco
dos que disputam vagas à

Assembléia Legislativa e

Câmara dos Deputados
lançados por Jaraguá do Sul,
Corupá e Guaramirim.

Ontem, o presidente do PV
de Jaraguá do Sul, Antônio
Eckert, confirmou as candi
daturas de Nelson Dirceu

Ropelato, a deputado estadual,
e de Luiz Sérgio de Assis Pereira
e Carlos da Silveira Bastos,
ambos à Câmara Federal. No
entanto, os três registros foram
feitos de forma avulsa pelos
candidatos, que não serão

apoiados pelo diretório
municipal.

EVALDO JUNCKES
Aos 46 anos, Evaldo João
Junckes (PT), o Pupa,
está em seu segundo
mandato de vereador.

•

Filho de Agricultores
nascido em Guaramirim,
trabalhou na

indústria
de móvel
Weber.

. Também
foi funcionário
da Weg e

.

caminhoneiro por
15 anos. Engajado nos

movimentos
populares e

religiosos,
disputou as eleições
de 1996 como candidato a vereador pelo PFL. Em 2000,
já filiado ao PT, foi eleito o primeiro vereador do partido em

Guaramirim, com 498 votos, Foi presidente da Câmara de
Vereadores em 2001 e 2002, ano em que foi reeleito
vereador com 1173 votos. Tenta pela primeira vez e como

o primeiro candidato a deputado estadual por Guaramirim.

LUIZ HIRSCHEN
Luiz Hirschen (PSB), o L� U�I
nascido em Medianeira
(PR), concorre pela quint�
vez a um cargo eletivo, a
primeira à Cãmara dos

Deputados. Metalúrgico, .

atuou na Pastoral da
Juventude e Operária e 'n�
Sindicato dos
Trabalhadores da

Construção
Civil. Foi o

•

.

,

•• •

primeiro presi-
dente e um dos fundadol! ,�

do PT de Jaraguá do Sul, • I

1987. No ano seguinte,
disputou eleição para
vereador e, em 1990, '

candidatou-se a deputao� ür,;

estadual. Nas eleições'de.1 totn
vereador. Em 1996, filíou; !MO
as eleições de 2000, tentg te

vereador, porém sem sÚC!. :111
foi eleito presidente muni�

,

vez presidente da Associ
Verde, com envolvimento

-

I

'.

EVERALDO
�

CORREA
Despachante previdenciário
e acadêmico de Direito,
Everaldo Aparecido Corrêa
(PTC), 53 anos,

disputa as

elei-ções
defendendo
os direitos �
dos idosos e neçros;
Nascido em Arapongas (PR),
foi presidente da
Comunidade Negra em

Itajaí, Penha, Piçarras e

Jaraguá do Sul. Foi
fundador do MOB de
Penha, em 1974, e

presidente do partido
em � 976, ano que disputou eleição para vereador,
ficando como suplente. Em 1996, ingressou no PPB de

Itajaí como membro da executiva municipal. Já em

Jaraguá, ingressou no PMDB e, em 2000, no PL. No ano

passado, fundou o diretório municipal do PTC.
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

i ·Vidro quebrado
r

.' i .Uma casa na Rua Manoel Vieira, Bairro Barra do Rio Cerro, teve o
.

i': vidro da janela dos fundos quebrado, posslbâltando a entrada
I

.
dos ladrões. Foram furtados: um aparelho de CD Player marca

! :'LenoxX, um forno de microondas Panasonic, um rádio de bolso
,
I �W'

•

1 .. ··•· da NKS, um par de tênis de futsal, um par de sapatos, uma calça
,

;"Jeans e o molho de chaves, com chaves da casa e de carro da
i·' vítima. O furto aconteceu às 4h de sexta-feira.
, .

, "
,
,

· Furto em residência
Foram furtados de uma casa,

.
na Rua Domingos Anacleto

.

i
'

�/ Garcia, Bairro Três Rios do

:
'

Norte, uma máquina de cortar
i.

.

grama, 'uma furadeira marca
I J .

! ; ',' Bosch, uma furadeira manual,
I um ferro elétrico e roupas de

i . criança que estavam no varal.

I O furto aconteceu por volta das
i 7h de domingo.
,

•

Arrombamento
Arrombaram a janela de uma

casa na Rua Alvino Flor da
Silva, Bairro Jaraguá 99,
nesse sábado de
madrugada. Furtaram um

.

aparelho de som marca

Philips, modelo FW-C507.

Furto de veículo I
o veículo VW/Gol, placas
ADG-9764, de cor cinza, ano
93, Joi furtado na noite de
sábado. O carro estava
estacionado no pátio da

. Igreja Matriz de Corupá, na

Avenida Getúlio Vargas.

,

,

I
I
I
,

. I
I
I

.
.

Contra o muro
o Sr. E.S., 31 anos, bateu com

seu carro contra o muro da
Creche Jader Marcolla, no

Bairro Vila Lenzi. Ele dirigia o

veículo VW/Gol Special, placas
ADS-1115, e tentou fugir,
segundo relatório da polícia E.S.
estava sob efeito de álcool. O
acidente aconteceu às 20h de

•

sábado.

Furto de veículo II
A mota Honda! XR250
Tornado, placas MEG-3492,
foi furtada às 15h de sábado.

GiA moto estava no
estacionamento da WEG II.

•

,

I
I
I
I

Roubo
A mota Honda! CG 125 Titan
KS, placas MCS-1619, de cor

azul, foi roubada na tarde de

domingo. O proprietário do
veículo estava estacionando na

Rua'Otto Hilbrecht, em Corupá,
quando foi abordado por dois

,homens que o cercaram,
, subiram na moto e fugiram.

o.
, ,

Furto de, bicicleta
Foi furtada a bicicleta marca

Monark, modelo Mountain
Bike, de cor roxa, aro 26
com 21 marchas. O furto
aconteceu por volta das 17h
de sábado. A bicicleta .

"

estava no estacionamento do

Supercenter Angeloni, sem

cadeado.

< I

I
I

•

1

I
I
I
I
I

I
, Saiu da Pista

Detidos
Em barreira policial na Rua
Waldemar Grubba, divisa
com o município de
Guaramirim, três homens
foram detidos na madrugada
de sábado. O jovem A.L.C.,
23 anos, foi defidn por
conduzir a moto Honda CG
125, placas MBH-8326, sob
efeito de álcool. Também por
estar embriaqado o Sr. I.M.,
42 anos, foi detido dirigindo
ri Fiat/Uno, p.lacas MBQ-
6586. E detido o condutor do
veículo GM/Chevette,
placasLYO-7339, Sr. S.C.O.,
26 anos, por dirigir
embriagado.

, ,

Acidente
.

Acidente entre uma moto e um

( . carro, deixou a motociclista
".

R.D., condutora da Yamaha IBE,
,ais placas MEF-9659, levemente
� �f ,ferida. A colisão aconteceu por
� r: volta das 15h de sábado. O

•

�) i'f condutor do veículo S10, placas
," .c MEJ-1351, Sr. D.S. não se

o .. machucou. •

, '

"�--------------------------------�--�----��

FALECIMENTOS

.
, " . "

< .

I

�

BUSCA: CAO FAREJADOR ENCONTROU BANDIDOS
,

•

I '

-

CARLOS BRANDAO

� Dupla tentou
roubar taxista,
em Guaramirim
no fim de semana

O CORREIO DO POVo.

•

:1
CESAR JUNKEI

GUARAMIRIM - A tarde de
sábado não foi de sorte para os

,

assaltantes João Batista de

Borba, 37 anos e Gilmar
Kretchen, 23 anos. Eles foram

presos em flagrante após
tentarem assaltar o taxista

. Nilton Dalri, 64 anos, durante
, uma corrida entre o centro de
Guaramirim e a localidade de
Corticeira. A ação da dupla foi
percebida pelo motorista de

Segundo polícia da região, bandidos, presos em flagrante, são de alta periculosidade
uma viatura do SAMU -

Serviço de Atendimento
Médico de Urgência, que
comunicou ao Centro de

Operações Policiais Militares,
do 14° BPM. Rapidamente
várias viaturas foram deslocadas

para a BR-2S0 próximo ao

depósito da Petrobrás. A dupla,
'

que já havia percebido a

movimentação, abandonou o

veículo e embrenhou-se no

matagal às margens da rodovia.
A PM utilizou o cão Skank,
treinado para localizar drogas e

•

pessoas, e conseguiu encontrar

os assaltan tes.
.

O plano de assalto ao taxista

Nilton Dalri, iniciou por volta

de 15 horas de sábado, quando
. ,

.

Gilrnar ligou para o celular da
,

vítima, solicitando uma

corrida. "Eu estava fazendo
outra corrida e disse que ia

demorar um pouco, mas que já
estava indo", conta Nilton, um
taxista conhecido na região,
com mais de 11 anos de
trabalho na área. Gilmar e João
Batista foram apanhados pelo•

taxista em frente ao edifício

Topázio, no centro de
Guaramirim. "Eles disseram que
iam até a Corticeira e iniciamos

a viagem", revela a vítima. Ao

chegar na proximidade da
entrada da Corticeira, Gilmar

perguntou se o taxista os levaria
até um pouco mais para frente .

"Eles queriam ir um lugar
chamado canil, que flea depois
do trevo da 101. Eu disse que
tudo bem. Combinamos os

preço e fomos. De repente
. ambos começaram a fumar e eu
os repreendi. Foi aí que o mais

novo (Gilmar), que estava no

banco de trás, passou o braço
pelo meu pescoço e me ameaçou
com uma faca, anunciando o

assalto", relembra.
A dupla de assaltantes só

não teve êxito porque atrás do
táxi Santana, branco, placas
NBK-4335, de Guaramirirn,

pertencente a Dalri, vinha urna

viatura do SAMU, cujos
ocupantes perceberam a ação
criminosa e chamaram PM. Os

policiais militares procuraram
Gilmar e João Batista por três

horas dentro do mato, com

auxílio do cão farejador. Eles
foram encontrados e detidos

por volta der 19 horas. Presos
em flagrantes, foram ouvidos
ainda no sábado pela delegado
Jurema Wulf e encaminhados
ao Presídio Regional. "Os dois
são conhecidos da polícia, tern '

:

passagens e alto grau de
I�

•

periculosidade", revelou-a
•

delegado.

Motorista atropela pedestre e foge sem socorrer vítima
]ARAGUÁ DO SUL/GUA

RAMIRIM - Duas pessoas
morreram em acidentes de
trânsito no final de semana que

,

passou. As 3h30 de sábado, o
operador de produção Neri

Tavares, is, foi atropelado na

Rua Joaquim Francisco de Paula,
no Bairro Chico de Paulo,

, .

proximo ao, cruzamento com a

José Narloch .

O funcionário da empresa

Kohlbach caminhava na rua ao

lado da mãe quando foi atingido
por um automóvel de cor

escura ainda não identificado.
O condutor fugiu do local sem

prestar socorro, enquanto Neri

agonizou deitado no chão até a

chegada dos bombeiros .

Conforme o relato daqueles que
atenderam 'a vítima, ele morreu
dentro da ambulância, no

caminho do Hospital São José,
•

por causa de ferimentos

generalizados.
A polícia acredita que a placa

do veículo que causou. o

atropelamento pode ser des
coberta porque o condutor

passou em. alta velocidade pela
lombada eletrônica instalada

próxima ao local onde aconteceu
o acidente. Porém, até agora
nada à respeito foi divulgado.

Ern Guaramirim, o moto-

!

ciclista Anderson Luis de
Freitas, 24 aI1.OS, bateu de frente
contra o veículo Gol, de Luiz

Alves, conduzido por Valdecir
Calistro, 25. A colisão que
matou Freitas ocorreu na se,

413, Bairro Rio Branco por
.
volta.das 22 horas de sábado, 8.
O motorista do Gol sofreu

apenas escoriações pelo corpo
e um corte da cabeça. (Kelly
Erdmann)

,

Ciretran contin.ua com problemas na liberação de documentos
]ARAGUÁ DO SUL - Depois de

algumas turbulências, o novo

sistema . do Detran

(Departamento de Trânsito) de
SantaCatarina está funcionando
normalmente na 15ª Ciretran .

(Circunscrição Estadual de

Trânsito) de Jaraguá do Sul, onde
é emitida a documentação de
veículos domunicípio e dá cidade
de Corupá. Entretanto, alguns

, . .

processos mais antigos, que
tiveram as taxas pagas antes do
sistema Detran Net entrar em

funcionamento, aguardam a

liberação do Detran de

Florianópolis para serem emitidos
na Ciretran de Jaraguá do Sul.

"Todos os documentos com

taxas antigas que apresentaram
, .

problemas quando o novo

sistema foi implantado já foram
liberados. Os processos que estão

pendentes são aqueles que foram
pagos antes,de mudar o sistema

e, por algum outro problema
(como falta de documento, multa
ou restrições) não foram

emitidos", comentou o

supervisor da Ciretran, Célio
Luis Liebl. Ele explicou que cerca
de 100 processos, encaminhados
recentemente para o Ciretran,

,

aguardam a liberação do Detran
de Florianópolis via sistema, e

que esse processo geralmente
demora uma semana.

Segundo ele, a mudança no

cadastramento de taxas

ocasionou atrasos na emissão dos
. ,

documentos encaminhados ao

departamento antes da transição
do sistema, implantado.no Estado
no dia 17 de abril. Os problemas
operacionais na Ciretran,

•

entretanto, foram resolvidos
totalmente somente no mês de
maio. As principais complicações
foram as constantes quedas e a

regularização das senhas dos
funcionários habilitados a usar o

sistema. A parte operacional do
Detran Net traz um dossiê mais

completo sobre a situação,
características e histórico de

proprietários do veículo, dados
que erarn suprimidos no sistema
Ciasc (Centro de Informática e

Automação do Estado de Santa
Catarina) .

, I

Os despachantes também I.!

podem consultar pelo sistema se
,

o veículo do cliente tem multas,
restrições ou pagamentos em

atraso, sem qualquermargem de
erro, ao contrário do que
acontecia quando a pesquisa era

realizada pela Internet. Por

enquanto, ainda não há previsão
de quando os despachantes
poderão I imprimir a

documentação de veículos no

escritório. O sistema também

impede que o documento seja
emitido serri o pagamento de

taxas, já que agora o depar
tamentode trânsito efetua um

pré-cadastro do veículo antes das
taxas serem pagas. (DZ)

O jovem B.T., 23 anos, ficou
levemente ferido, após perder o

. controle do veículo Celta,
! '

!
. placas MBH-3814 de

i ':'. B�umenau, e sair da pista, Q
.

i acidente aconteceu por volta
.1 das 19h desse domingo na SC

413 em Guaramirim.

B',•• '
,

,

Faleceu às 07:00h do dia 09/07, o senhor Lino Freyner, com idade de
I)

65 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o

.?�
•

sepultamento no cernitérloMunlclpal da Vila Lenzi.
.

�, r- Faleceu às 19:00h do dia 08/07, o senhor José Adriano, com idade
,

51' de 73 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
[IJ 'o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi. •

£;'1 ;·Faleceu às 09:30h do dia 08/07,.0 senhor Vilmar Bueno de Almeida,
5): com idade de 64 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica
f,'. Assembléia de Deus e o sepultamento no cemitério Municipal da

,
'

G('�' Campinha. .

Faleceu às G8:30h do dia 08/07, o senhor Norberto Kasulke, com
_. idade de 66 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila

.'

Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Falece� às 06:12h do dia 08/07, a senhora Filomena da Silva Pereira,
com idade de 96 anos.O velório foi realizado na Capela Perpetuo
Socorro e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 03:30h, do dia 08/07, o senhor Neris Tavares, com idade
de 28 anos.O velório foi realizado na Igreja Sagrado Coração de Jesus
e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

..

Faleceu às 14:00h do dia 07/07, o senhor Olívio Kuster, com idade
"
"de 47 anos.O velório foi realizado na Igreja São Francisco de Assis e

��.� i o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

f
•
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SAUDE: BI-DESTILAÇAO EVITA QUE CONSUMIDOR SOFRA RESSACA OU MAL-ESTAR

•

,

DAIANE ZANGHELINI '

,"

� Meta da destilaria
'.

�8.uríssima do Brasil
�-.'"

� incluir cachaça no
. ):-01 de bebidas nobres

,

, .

. JARAGUÁ DO SUL - Com o
,�

r:auxílio de equipamentos mo

�áernos e amparados por tee-
,

�hol6gia alemã, os sócios Ari
>

�Spézia e Artur de Bona traba-

�fuam focados' em um mesmo
,

�� esafio: excluir a cachaça da
� ista de bebidas de baixa
'�'

. .t

[:qualidade e incluí-la no clube,

�:dos destilados de primeira
"

'linha. Foi assim que a destilaria
· ,.�

'Jaraguaense Puríssima do Brasil
,.

surgiu, e com aproximada-
mente um ano de atuação no

,mercado, já está pronta para

� exportar 800 litros de cachaça
, bidestilada "Inox" para a

.Alemanha.
..

"N o Brasil, a cachaça é

·
pouco exportada por dois
.motivos: por falta de qualidade, ,

"

e por falta de tecnologia. Hoje
o mercado externo não aceita

.bebida que esteja fora dos
, ,

· padrões exigidos pelos órgãos
;,de saúde", comenta Artur, que
..trabalha há 12, anos com
(_, t,

,;destilação de bebidas. Ele

:,explica que o processo de bi-
"

,

,,�estilação adotado pela
t 'Puríssima do Brasil deixa a

, .

cachaça suave e ainda evita

problemas de saúde, já que a

quantidade de componentes
� prejudiciais está 9Ó% abaixo do

permitido por lei. '� Inox não

'litem o gosto agressivo das outras
. ,

J.

,

,

•

- ' ,

varias etapas, para que sejam
retirados todos os agentes
nocivos à saúde: filtragem,
destilação, condensação,

· padronização e equalização,
para depois ser envasada e

rotulada. De acordo com Artur,
a capacidade produtiva da
destiladora é de 20millitros por
mês e, apesar de a Puríssima dar

, ,

os primeiros passos rumo ao

mercado internacional, o índice
de rejeição do produto até o

· momento foi zero. "Muitas
mulheres que não tomavam

cachaça de jeito nenhum estão

,�:,Investimento em cultura é discutido por artistas locais
'. JARAGUÁ 00 SUL - Com o

,
.

objetivo de discutir formas de gerar
, recursos para inves-timento em

J., cultura, o coorde-nador do grupo
'. de teatro Gats e coordenador do
'< Fórum Cultural de Jaraguá do Sul,
Leone Silva, convidou o deputado
federal Carlita Merss (PT) e

representantes de todos os grupos
e entidades ligadas a área, para uma
reunião no último sábado, no

� 'Museu Emílio da Silva. Segundo
':' Leone, o segmento de arte e cultura
. 'sempre foi esquecido no que diz
:' respeito a verbas no Orçamento
, da União. "Após a Conferência
",Nacional de Cultura, da qual
,

participamos, procurei o deputado
, Carlita Merss e conversamos

I .sobre a possibilidade de inserir
,

i;

i ," �

i'

-wç�.�=- --,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Artur é um dos sócios da empresa e destaca pioneirismo no processo de bi-destilação da bebida

cachaças e o consumidor não
sofre ressaca e nenhum outro

mal-estar", assegura. Para se ter

uma idéia, a lei permite que a

cachaça tenha 5 miligramas de
Cobre por litro da bebida,
enquanto a cachaça produzida
pela empresa tem 0,10 mili

gramas por litro. A matéria

prima da cachaça é produzida
pelo agricultor José Fortunato
De Taffe, que trabal'ha há
décadas com plantação de cana

de-açúcar em Massaranduba.
Na segunda destilação, realizada
na empresa, a cachaça passa por

,

recursos no orçamento da União
exclusivamente para
investimento nesta área e

obtivemos sucesso", conta Leone.
O deputadoCarlitoMerss, que

.

,

atendeu ao convite do grupo de
incentivadores da cultura de

\ Jaraguádo Sul, disse que conseguiu
colocar no Orçamento da União
o maior valor de recursos para

investimento, principalmente,
em teatro amador, registrado até

hoje. "Foram trinta milhões de
reais para colocar, basicamente, em
teatro amador. O que precisa é ter

projeto e bons projetos", destacou
o parlamentar. A criação e

desenvolvimento destes "bons

projetos" foi, justamente, um dos

principais assuntos na pauta da

-

reunião. "E importante a união de
todos os artistas, para que
tenhamos um. movimento

cultural forte e assim possamos
· reivindicar, através de projetos,
uma parte desta verba", disse
Leone. Participaram a reunião,
representantes da Sollo Cia. de

. Dança,Grupo de Teatro Gats Sese
. 'de [araguá do Sul, Liga de Grupos
Folclóricos,Escola de Música
Bicho Grilo Grupos de Capoeira
de Jaraguá do Sul,CooperArtCasa
& Cultura (Casa da Música)
ASSARJ - Associação de Artesãos
Jaraguaenses, AJAP - Associação
Jaraguaense de Artistas Plásticos
e APEIJAS - Associação de Poetas
e Escritores Independentes de

[araguá do Sul. (CB)'
•

tomando a Inox", exemplifica.
Apesar de Santa Catarina,

contabilizar 1,4 mil produtores
(identificados) do destilado, a

Puríssima é a única empresa que
faz a bi-destilação da cachaça.
A Inox é comercializada em

redes especializadas de Jaraguá
do. Sul, Florianópolis,
Blumenau, [oinville, Balneário
Camboriú e Curitiba/PR.
Recentemente, a empresa
também enviou amostras do

produto para diversos países,
-

.

entre eles Argélia, Africa do
Sul, Chile e Argentina.

RIoDE JANEIRO -Ao inaugurar
.0 Laboratório de Engenharia de
Cultivos Celulares, ontem, o

Brasil deu um importante passo
rumo ao desenvolvimento

tecnológico em saúde e à redução
do gasto anual de R$ 1,5 bilhão
em importação de bíofármacos. A
unidade, do Instituto de Pós-

,

Graduação e Pesquisa de
,

Engenharia da Universidade
Federal doRio de Janeiro (Coppel
UFRJ), vaipermitir a produção, no
País, de hemoderivados como os

fatores de coagulação sanguínea
usados em hemofílicos, que
atualmente representam uma

,

despesa anual de R$ 120milhões.
Também vai sair da bancada do
laboratório uma nova tecnologia

Hospital desenvolve projeto
em parceria com Associações !

I
I

IJARAGUÁ DO SUL - O

Hospital [aragua e a Ujam
- União Jaraguaense de

Associações de Moradores
estarão desenvolvendo, a

partir deste mês, o projeto
Saúde nos Bairros. Se

gundo o presidente da

Ujarn, Justina da Luz, o

projeto éuma iniciativa da

direção do Hospital
J

- "Faragua., omos procu-
rados por integrantes do

hospital do morro, in te

ressados em desenvolver
um projeto de saúde pre-
.. ,

ventrv a Junto as comu-

nidades de nossa cidade.
Ficamos felizes pela
iniciativa do hospital e nos
colocamos à disposição
para desenvolver esta ação
em conjunto", diz]ustino.
O presidente da Uj am
informa que o objetivo do

projes o é levar saúde

preventiva aos bairros de

Jaraguá do Sul. "Serão
desenvolvidos vários cur

sos sobre saúde preventiva
para gestantes, além de
exames periódicos de

· pressão arterial, odon-
· tológicos, audiometrias,
entre outros", conta o líder

_. '" .

cornunitano .

[ustino ressalta que este

projeto vem em boa hora,
tendo em vista a falta de
cuidado que a adrn i-

· nistração municipal tem
demonstrado em relação à

.

saúde da população.' "A
prefeitura não tem feito o

trabalho de saúde pre-

ventiva, como deveria.
Por 'isso este projeto é tão

'irnp o r tan te para a

comunidade", destaca. A �
i

efetivação do projeto foi I.
acertada entre a Ujam e o

Hospital Jaraguá na úl-
tima 'quinta-feira, duran- :

I.
,

te reunião entre a direção 1
I

do hospital e repre- I
sentantes de 15 associa- !

!

I
I
J
I

I
decerá o critério de
necessidade. O primeiro

, I

bairro a ser atendido será I
a Vila Nova, no dia 15 de !

julho.
. I

"O pessoal do ,Hos-
i'

pital Jaraguá disse o se-

guinte: a comunidade

sempre sobe o morro em

busca de saúde, agora a

saúde vai descer o morro
em busca da comunidade.
Este é um apoio que vem

em boa hora", afirma I

Justina da Luz. Os 15
bairros que participarão, ,

inicialmente, do projeto
-

serão Agua Verde, Es- I

tr�4a,�,oYi'!I,\Tifa Mq,1:18�, I

Santo Antônio, Barra do I'
iRio Cerro, Santa Luzia, i

Ilh a tda Figueira, Vila I
: Lenzi, Vieiras, Vila i

Nova, Tifa Martins,
Chico de Paula, Vila Rau,
Três Rios do Norte e Três i
Rios do Sul. (Carll)s:

;

Brandão)

ções de moradores.
O projeto será de

senvolvido sempre áos
sábados, entre 8h e 11 h,
sendo que a ordem de
bairros atendidos obe-

,
.

, I

Fábrica de biofármacos reduz gasto de importação!
para a fabricação de vacina contra medicamentos excepcionais,
febre amarela. O primeiro para tratar doenças como aids e

biofármaco com tecnologia 100% câncer, por exemplo, que hoje
nacional, deve ficar pronto em três fazem os governos federal] e
anos, segundo estimativadaCoppe. estadual gastaremR$ 1,5 bílhão",
Com 150 metros quadrados e declarou a coordenadora do

,

equipamentos equivalentes aos laboratório, Leda Castilho,
encontrados nas indústrias professora da Coppe. Segundo
farmacêuticas, o laboratório custou ela, a infra-estrutura da unidade
cerca de R$ 2 milhões, sendo R$ vaiperrnitir que os pesquisadores
1,5 milhão da Financiadora de 'deixem uma molécula profi'ta
Estudos e Projetos (Finep), do para a etapa de testes in vivo, <DU

.

,

Ministério daCiência e Tecnologia. seja, em animais e humanos,
r "E-' dAI-I diuma questão e nos tornarmos émdisso, ressaltaVera,meta e

" , . , �

soberanos também na área de do laboratório é constituído de
biofármacos. Considero que o País urna-área classificada, ou seja,�m

I

vai conseguir uma grande condições muito especiais para
,

economia, já que investiu R$ 1,5 permitir a produção de
milhão em um laboratório que vai medícamentos por meio da
permitir a redução de gastos com biotecnologia, com moder�os

sistemas de purificação.

I
, ,

II

I
r

II

c

(

Charme e beleza que valorizam ambientes.

,

, ,

BR 280 km 56·473373,1010, www.berllmamblentes.com.br

. ,

...�-�.........

I
transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROCtN'IBUS

POSITIVO - matutinO/noturno
,

ACE - matutino/noturno
SOCIESC / TUPY - noturno
ENERGIAlEXATHUM

Ligue: 3370-4888 / 9184-9988 com Luciane
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NO PALCO: PIADAS, MONÓLOGOS E RECEITA CONTRA BUROCRACIA
. .

• •

Festa do Colono reúne mais
de quatro mil no Rio da Luz

CESAR JUNKES

I •

,

•

..

,

•

Uma das
atividades
do evento foi
o desfile da
terceira
idade e

colégios

•

DIVULGAÇÃO
contornado o Brasil no mínimo
20 vezes, levando os espetáculos

,
a todas as regiões.

r

Antes de '�ry Toledo a todo

vapor", que estreou em Porto

Alegre/RS em 2004, o piadista
foi responsável por outros seis

shows de humor, entre eles
"Fábrica de Risos", encerrado
em 2003 depois de dez anos em
cartaz. Outro sucesso foi '�ry

•

Toledo com a corda toda", que
entre 1986 e 1992, somou mais

de quatro milhões de expec
tadores. E, a lista de atuações
dele .não pára por aí: Toledo
editou 20 livros, gravou mais de
30 Lp

'

s e lançou o primeiro
disk-piada do país, proibido em

1995 juntamente com as

ligações para os números 0900.
Além de [aragua do Sul,

outros municípios de Santa
Catarina fazem parte da turnê
sul de Ary Toledo. Ulna delas é'

Itajaí, onde o humorista se

apresenta nos dias 12 e 13 de

julho (quarta-feira e quinta-
'feira) no Teatro Municipal.
Depois de passar por Jaraguá,
ele também vai para Indaial e

Blumenau, respectivamente
nos dias 18 e 26 de julho.

.

KELLY ERDMANN

.... Ingressos antecipados
para show par R$ 30
são vendidos na .

secretaria da Scar

}ARAGUÁ 00 SUL - A 12a

edição da Festa Estadual do
Colono, da Sociedade Despor
tiva e Recreativa Rio da Luz II, .

aconteceu no último final de
semana, reunindomais de quatro
mil pessoas. As comemoração
iniciaramjá na quinta-feira, com
a abertura da competição de
bolão. Na sexta-feira a festa
continuou a partir das 18 horas
com entrada dos animais da 8a

Exposição de Gado Leiteiro e

Gado em Geral, seguindo com

jantar típico e continuidade das

competições de bolão. Ainda na
sexta, por volta de 21 horas,
aconteceu a abertura oficial da
12ª Festa Estadual do Colono,
que. contou com a presença de
autotidades e público em geral.
Logo em seguida iniciou-se o

\ primeiro baile da festa. Segundo
Ademir Weiss, coordenador
geral do evento, a estadualização
da festa deve-se a participação
de criadores de várias regiões de
Santa Catarina na exposição
pecuária. "Além disso, temos

participantes de todo o Estado n'

competição de Puxadá dOl
Cavalos", declara.No sábado a

festa reuniu grande número de
pessoas para o almoço e para Oi

eventos da tarde, tendo como

ponto alto os desfiles da terceira

idade e a carreata de caminhões.
'� festa homenageia os colonos e

os motoristas", disse Weiss. No
domingo, último dia do evento,
aconteceu pelamanhã o desfile da
rainha, princesas, o culto campal
e no período da tarde a competição
estadual Puxada de Cavalos corn

participantes de Pomerode,
Agronômica, Timbó, Benedito
Novo, Rio dos Cedros, Victor

Meireles, Witmarsun, Brusque,
Guabiruba, José Borteux, Dona

Ema, Massaranduba e Jaraguá do
Sul. Nesta competição os a parelha
de cavalos que puxa mais

rapidamente um peso de 3,1
tonelada é o vencedor. O
encerramento da festa aconteceu

às 22 horas de domingo com a

tradicional colheita dos produtos
expostos no salão.

}ARAGUÁ DO SUL - A noite

do próximo sábado, 15, promete
ser de muitos risos em [aragua

, .

do Sul. E que o humorista Ary
Toledo apresenta novo show no

Grande Teatro da Scar
•

(Sociedade Cultura Artística) a
partir das 20h30, com

expectativa de lotação total.

"Ary Toledo a todo vapor" é

.
o sétimo espetáculo pro ta

gonízado pelo comediante desde
o início da carreira há 40 anos.

Para comemorar as quatro
décadas dedicadas às piadas, ele
vai contar novas histórias,
monólogos e um projeto
político divertido que tem o

objetivo de acabar com a

burocracia no Brasil. Além
disso, o público vai ver o

microfone que só Arv Toledo

tem, inclusive patenteado por
ele, e algumas surpresas, como

os dois minutos de escuridão

I

�ÁDIO ��
.JAQAGUÁ

Comediante deve lotar Scar no próximo sábado, ingressos estão à venda

recheados de muitas brin
cadeiras.

Os ingressos estão à venda
na Secretaria da Scar por R$ 30
(até sexta-feira). No sábado, 15,
o valor aumenta para R$ 40.
Quem apresentar carteira de
estudante ou comprovar ter
mais de 60 anos paga apenas R$,

20. A bilheteria fica aberta

diariamente das 71130 ao meio

dia e entre 13h e 20h.

_
Esta é a segunda vez que Ary

Toledo passa por Jaraguá do Sul
e agora ele traz o show que já

,. .

percorreu quase o pals mteiro
•

durante os dois últimos a110S.

Os quilômetros rodados são,
aliás, uma das marcas do
humorista que estima ter

•

• , •
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o CORREIO DO POVO

� GLOBO - i8H

Sinhá Moça
Tobias pergunta a Justina o que ele vai

, fazer se Adelaide não quiser vir com ele. O
Barão anuncia para Sinhá Moça e Cândida

que eles também vão partlctpar da festa
dos escravos. O Capitão chega ao

Quilombo. Justo e Bentinho temem que o

Capitão queira se vingar de Ricardo e

decidem ir airás dele. Sinhá Moça deixa
claro para o Barão que não acredita que ele
está tratando os escravos melhor por
bondade.O Delegado conta 'para o Barão

que soltou o Capitão. e deixa claro que
espera a gratidão dele. O Capitão conta no

quilombo que é filho de Balbina. Bento e

Tomás percebem que os homens de Bruno

•
estão VlgiaridO-os., .

� (lLOBO • 19H

Cobras e Lagartos
Bel faz questão de cumprimentar Leona e

Duda. Estevão convida o casal para jantar
com eles e pede desculpa pelo ciúme que
sentia de Duda com Bel. Júlia diz ao pai que
só voltou para a casa para que Celina não
ficasse sozinha com ele. Leona pega a fita
que lncrtrnina Estevao. Foguinho
comunica à direção que Ellen será sua

assessora. Bel acusa Leona de ter
mentido para ela. Alberto reage fortemente
ao saber que Leticia é filha de Otaviano.
Todos aplaudem o estranho desfile de
Sandrinha. Leona avisa a Estevão que, se
ele continuar pressionando-a, ela mostra a

fita que o incrimina para Bel. .

> (ILC1BO - 21 H

Páginas da Vida
l 20 de janeiro de. 2001. No Rio de Janeiro,

comemora-se o aniversário da cidade em

um concerto ao ar livre. Na praia do
. Leblon, acontece um "arrastão". Marta

atropela um rapaz. Helena bate no carro de
Marta. Em Amsterdã, Nanda conversa

•

com Sabina e confessa ter medo de revelar
a Léo que está grávida. Tide recebe toda a

familia pará seu aniversário. alivia prova
seu vestido de noiva. Nanda avisa Léo que
marcou um jantar no sábado com Sabrina
e Márcio. Sandra ameaça jogar a câmera
na piscina, mas acaba na água atirada por
Jorge. Greg e Helena brigam. Helena faz o

parto de Márcia. alivia se prepara para o

casamento. Helena vê Greg saindo de um

motel. .

I

•

Alma diz a Hilda que depois de ouvir a

história de Otávio já não tem certeza de que

� ele seja o pai de Roberta e, se for assim,
poderia expulsá-lo do colégio. Hilda a

aconselha, da deixar as coisas como estão'
pois, caso contrário, poderia parecer uma

vingança. Roberta acusa Josy de ser'

egolsta pols não pensa na amizade e pensa
que o mundo se resume apenas ao Téo.
Sol sugere a Roberta que faça o show

. quando for famosa pois assim teriam o

apoio dos meios de comunicação. Roberta
responde que as crianças carentes não
podem esperar que ela fique famosa pois
estão morrendo de fome.

� f{ECOF1D " 191,15

Prova de Amor
Daniel conversa com Rafa. Felipe está
arrasado num canto. Murilo' provoca
Felipe. Felipe perde a cabeça e ataca
Murilo. Dudu reza pedindo proteção para
Ricardo. Joana chora. Ricardo e Pestana
olham contam o dinheiro. EIZa continua
vendo o fantasma de Lapa. Lúcia e Jonas
namoram no sofá. Padilha leva Marcos

� Mion em seu táxi. Diana e Julio tomam
café. Vitor da parte de Gigi na policia. Toni
se encontra com Janice. Joana visita
Felipe. Lola termina o namoro com Gerião.
Raquel passeia com Bira pela praia.
Baltazar conversa com lolanda. Quadrilha
de Miro seqüestra filha de Diana.

� RECORD - 20fl

Cidadão Brasileiro
Luiza chora e diz que não quer perder seu
filho. Antonio leva ela para o quarto. A
cama fica toda molhada de sangue. Camilo
chama Antonio de assassino e liga para o

hospital. Dr. Bicas cuida de Luiza. Camilo
conta para Cléo que Antonio foi dar um
soco nele e quando Luiza se colocou na

frente, Antonio a empurrou. Nilo diz a

Antonio que Luiza perdeu o bebê. Homero
procura por Antonio. Júlio fala para Tlao
que vallhe pagar 200 mil para ele lhe matar.
Ilão, diz que ele tinha prometido 500 mil.
Júlio nega e fala que é 200. Tlão fala que
então não fará nenhum negócio com ele.
Júlio diz que vai contar para o Atflio que
Tião pegou 100 mil dele.

!
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��SACRIFíCIO
Fernanda Souza vai fazer

,

sacrifícios em nome da
.

arte. Mas eles não vão se

resumir a cortar o cabelo
ou tingi-lo de preto. A
atriz vai ter que engordar.
Sim, na contrarnâo da

i

moda de atrizes esguias,
, I "

Fernanda vai ter que
passar de seu atual

.

manequim 38 para um'
44. Tudo por causa do

-,

novo papel para o que
, está escalada, a: Clara oe

"O profeta", próxima
novela das 18h da Rede
Globo,

�

��ADOÇAO
Mesmo ao declarar ao
tablóide britânico The
'Mirror que se julga
uma péssima mãe,
Madonna já se

prepara para
aumentar sua
família: Desta vez, a
musa pop quer
adotar um bebê.

Segunda a

publicação National

Enquirer, O processo
para escolher a

criança já está sendo
feito, Junto com seu

marido Guy

" ,

��SEM
DESCANSO
A atriz revelação de

Belíssima, Paola
Oliveira vai cortar o
cabelo à moda dos
anos 50. Mal acabou
"Belíssima" e a atriz,
que tem 24 anos, já
se prepara para ser

protagonista na
•

próxima novela das
18h, intitulada "O
Profeta". As

informações são da
coluna Patrfcia
Kogut, do jornal O '

Globo.

��DISCO SOLO
Fergie, a única
componente mulher
do grupo americano
Black Eyed Peas vai

lançar. no dia 31 de
setembro seu

trabalho solo. O
álbum vai se chamar
"The Dutchess". O
primeiro single da
loura será "London"

,

Bridge". As vendas
.nos EUA começam
no dia 19 de

.

setembro. Por aqui, é
só aguardar.

\

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

PIERO RAGAUI DE FREITAS Festival de Dança
O Festival de Dança de Joinville chega, em 2006, à 24a
edição" de 19 a 29 de julho, como um dos mais

completos eventos do gênero no Brasil e na América
Latina .. Promovido pelo Instituto Festival de Dança de

Joinville, o evento reúne mais de quatro mil

participantes diretos e atrai público superior a 200 mil
pessoas, o que inclusive lhe valeu a citação como o

Mai�r Festival de Dança do Mundo no Guinness Book
de 2.005. A venda de ingressos começou no dia 3 de

julho. O evento oferece duas alternativas para a compra:
•

pela internet (no site www.ticketcenter.corp..br e pelo
link no site do Festival de Dança -

,

www.festivaldedanca.com.br)oupessoalmente.na
bilheteria do Centreventos Cau Hansen, em Joinville
(SC), até 29 de julho, das 12 às 21 horas.

o Lions Clube
de Jaraguá do'
Sul teve posse

de nova

diretoria na

semana

passada. A
'presidente

Marilze

Marquadt (D)
passou o

cargo para
Márcio

Menegolli
Schünke (E).

Exposição .

Um dos destaques do Salão Perspectiva
2006 organizado dentro da programação
dos 50 anos da Scar, o ceramista Rogério
Hreczuck se apresenta ao público acadê-

.

mico e à comunidade em geral através de

exposição organizada pelo Comitê de
Cultura do Centro Universitário de '

Jaraguá do Sul. O tema da exposição
"Cerâmica como decoração" reflete a

versatilidade do artista, que permeia seu

trabalho de busca do inusitado e ao

Informações e Inscrições: !'":)@� PONTO PISO ACABAMENTOS d :',.:
Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 140 - Centro - tel. 3370-6363/ fax. 33764040

I

Feira da Ponta de Estoque
Já está tudo pronto, roupas, calçados, artesanato e muito

mais para garantir excelentes compras. Mais uma vez o
•

Rotary Club promove a feira da ponta de estoque. Será
no dia 15 e 16 de julho no pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos. A feira abrirá as portas neste
sábado a partir das 9 horas até 22 h e no. domingo das 9
horas às 20 horas.

,
I

MATRICULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

If!�� .
"

•

mesmo diferenciada, porém qualífícada,
visão da arte pela manipulação da argila.
Até o dia 17 de julho, das 8 às 22 horas,
os trabalhos estão expostos no hall

principal da Biblioteca Padre Elemar
Scheid, no campus da Unerj (Roa dos

Imigrantes, 500 Bairro Rau), com acesso.
•

gratuito ao público.

...

(UrlO d.D�f!r,caS60,.
De$etlhO$ delntenorés

PrOfissionalizànte '

www.criart.com.br

Nery e a esposa Rosana Spezia prestigiaram a festa Serrana que aconteceu
no último final de semana na Arweg APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

r

I) HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
\

Descobrir a razão da rebimboca da parafuseta e

ir atrás dessas e outras questões, Esse é você,
com suas inquietações mentais e teses
filosóficas diversas. Sabedoria não é água de

poço pra ficar parada. Intercâmbios com seus

pares são necessários não só para visualizar o
que há de novo no front, mas também para
atualizar o que se passa dentro de si.

Câncer 21/6 a 21/7 Libra 23/9 a 22/10
. Desejar o bem sem olhar a quem é muito legal,
mas quem sabe você passa adiante a faixa de
embaixador da ONU? Todos os bons
sentirnectos que costuma distribuir, desde a

família até os desconhecidos, poderiam trocar
de destinatário, nem que seja só por hoje.
Sintonize seu radinho, dedique para si a melhor
onda da sua estação.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Nossa, que pique, amigo caprica! Até parece
que a dona Lua Cheia joga no, seu time ... E joga
mesmo! Não desperdice os fluidos prateados
que vêm lá de cima, espalhando o maior realce
na sua vida. Abrace-os e conjugue os verbos de
bem vi\(er. Nos afetos, no trabalho, tudo lindo ...
Hãn, como assim, não está? Mas você pode
fazer ficar!

•

A flor das águas, à flor da Lua, suas emoções
em maré cheia. Nada que ocultar, tudo é

revelação, momento raro de se ver no espelho
em tamanho natural. E se os pensamentos lhe
vierem em versos, não se surpreenda, é a sua

I natureza mais pura se comunicando, você
conectado com a poesia da vida, Viva o seu

jeito canceriano de ser!

Escorpião 23/10 a 21/11
Uma gota d'água pode ter os segredos de todos

•

os oceanos, uma lágrima pode ter todos os

segredos da emoção. São tantos mistérios ...
Quando menos se espera, o sentimento
transborda pelos olhos. E você nem queria que
soubessem o que você mesmo não sabia. Pois
é, amigo escorpiano, talvez você ande
ocultando algumas coisas de si.

Aquário 21/1 a 18/2
Coisas a modificar, mais uma vez, aquariano
revolucionante? Não há o que esperar, faça

, acontecer, O importante é estar em sintonia com
seu propósito maior e agir de acordo com sua

visão, íntegro, claro e sem rodeios. Para gente
do seu calibre não existem barreiras, você
examina o terreno e transforma o caminho,
Concentre-se na sua meta.

Touro 21/4 a 20/5
A energia do elemento Terra está em alta, e dá a

maior força pra pôr a mão na massa e produzir.
Vale finalizar ou iniciar projetos, resolver o

-

presente e preparar o futuro, pôr em ordem o

que vinha fugindo do seu controle de qualidade.
Sua disposição é de fazer inveja a qualquer um,
mas depois de tudo, nada como curtir a Lua
Cheia de papo pro ar, namorar e tralalar.. ,

Leão 22/7 a 22/8
Melhor não confundir roda viva com roda

gigante. Divertir-se é fundamental, mas como

você é consciencioso, primeiro resolva as

pendências: não deixe aquilo que" hoje é

simplesvirar pendenga amanhã. Abra os
•

trabalhos bem cedo, quando a energia está
mais leve e pra cima. Depois de tudo, hummm,
que ninguém é de ferro .. ,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Relaxe, geminiano, não precisa radicalizar. Com
essa Lua imensa boiando no céu, dá pra enten
der sua vontade de sair voando sem olhar pra
trás, mas seu regente Mercúrio anda melo atra

palhado e os ventos não estão lá muito favorá
veis em algumas áreas. Não jogue sua aeronave

na zona de turbulência assim, sem mais.
Esperar pelo melhor momento não vai atrasá-lo.

Sagitário 22/11 a 21/12
o mundo inteiro conhece o seu dom para a

oratória e inspirados discursos para as platé-
.
ias da vida. Por ora, porém, pode ser bom se

gurar o verbo um pouquinho. Não divulgue to
das as suas idéias e metas precipitadamente.
colete informações, reúna dados e .recursos,
faça um plano bem articulado, seta no alvo.
Na hora certa, pegue o microfone e mande ver.

Peixes 19/2 a 19/3
. Já passou por essa cabecinha mareada que o

jardim do Éden, aquela coisa paraíso, etc. e Tao,
pode ser vlvenciado aqui e agora? Não perca
tempo, plsclano, vista as suas belas escamas

de festa e deixe que suas segundas e primeiras
intenções apareçam. Ir para a rua, paquerar e
ver gente é parte fundamental quando se pensa
em celebrar a vida.

Virgem 23/8 a 22/9
Apesar de ser tão exigente em relação a tudo e

todos (e principalmente a si mesmo), o resul
tado será como você espera. Produzir e traba
lhar com afinco não pesa tanto, afinal fazem
parte da sua rotina. Pegue mais leve, porém, se
afine com a força da Terra, o seu elemento. e

recarregue as energias, Cuide do seu fÔlego
para não apagar no meio da ladeira.

• .f

•

.\

•
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Alianças
ampliadas lêm
dificuldades

•

em acomodar
interesses locais

Risco
O candidato a deputado estadual pelo PPS de São Bento do Sul Lourival Ferreira de Castilho colocou na

sexta-feira inúmeros adesivos com seu nome, número e partido, em veículos da cidade. Coordenação de
campanha esqueceu que, sem CNPJ e conta bancária, não pode fazer despesas, pois corre o risco de
configurar caixa dois. '

,

EXPRESSAS

Agora aqui
(j'

•

A Copa saiu de cena, mas a Alemanha segue na pauta dos catarlnenses. Blumenau será confirmada

hoje, em Berlim, como sede oficial do 25a Encontro Econômico Brasil-Alemanha, ano que vem, entre 18
•

e 20 de novembro. Governador Eduardo Moreira (PMDB) e prefeito João Paulo KleinObing (PFL) estão lá.

Inovação
HOje e amanhã, ocorre em São Bento do Sul o Inova SC, programa desenvolvido pela Fapesc, totalmente
gratuito, para a inºvaçã�,t�cnológica nasernpresas catarlnenses.

,

,

. i, I.: ! l' ,I •• !-

.
'

,

•

Chance '

' , ,

, • , ,• - '

,

Jovens de escolas públicas têm até a sexta para inscreverem-se no Programa Jovens Embaixadores
2007. Com boas notas, inglês e ações voluntárias, concorrem a intercâmbio nos EUA, Ano passado,
Ronaldo José de Matos, de Curitibanos, e Luis Henrique Comandolli, de Brusque, superaram 300

candidatos, de todo o país e foram recepcionados pela poderosa Condoleezza Rice.

Porlo Seco
Para baratear fretes e diminuir o tráfego de carretas, a Prefeitura de Mafra, em parceria com a América

,

, Latina Logística, colocou em operação o primeiro porto seco do Planalto Norte. Recebe os containers

00
dos exportadores é leva-os, pelos trilhos, até o Porto de Paranaqua.

Exagero
Alerta máximo na agroindústria: é preciso diminuir a produção da carne de frango para evitar o desastre

do setor que emprega 4 milhões de pessoas no pars. O presidente da Faesc, José Zeferino Pedroza, diz
que nem adianta culpar a gripe aviária, que reduziu o consumo no exterior, pela crise. Para ele, melhor
reconhecer o pecado de ter exagerado na produção - 50% a mais em cinco anos.

Crise
o

Nem a redução de ICMS, nem a venda promocional de carne in natura em quatro redes de supermercados
do Estado seguram a crise da suinocultura, O preço do quilo vivo caiu - pela oitava vez este ano - em 8%.

,

O produtor Euclécio Pelizza, de Xavantina, disse que pretende sacrificar 80 leitões que nascerão esta

semana para diminuir prejuízos,

Familiar
A agricultura familiar é responsável por 10% do PIB do país e vira item importante na plataforma de

reeleição de Lula. Agora é categoria produtiva reconhecida por lei. São 4,2 milhões de agricultores
responsáveis por 84% dos estabelecimentos rurais e que empregam 70% da mão-de-obra rural.

Da China
,

A Engevix, que tem unidade permanente na Capital, dá consultoria à construção da maior barragem do

mundo, a UHE ShuybiJia, no Rio Qingjiang, Província de Hubel, na China. A usina terá 238 metros de
altura e 1600 MW de potência instalada.

Vem da Caixa
o vice-presidente da Caixa, João Carlos Garcia, vai assinar nesta quinta, na Capital, convênio proposto

,
'

,

pela Associação Catarinense de Imprensa para concessão de empréstimos subsidiados a microempresas
•

de comunicação e jornalistas. O projeto tem o apoio da Associação dos Diários do Interior (ADI/SC).

,

- ,

ADRIANA BALDISSARELLI COM COLABORAÇAO DE KARINA MANARIM/CRICIUMA,
FERNANDO BOND E PATRíCIA GOMES/FLORIANÓPOLIS, FABIANO KUTACH/RIO

-

NEGRINHO e LUCIANO WEBER/SAO BENTO DO SUL
/

,

,

,

\

•
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SALARIO MINIMO: OIARIO, OFICIAL. JA PUBLICOU

/

Aberta a temporadaoe caça a apoios. A esquizofrenia ideológica que
decorre das alianças partidárias tem colocado para ferver muitas

cabeças. Porque complica a tal da fidelidade: ao partido, à tradição ou

à afinidade e ao Interesse pessoal? A superaliança governista em SC
/

tem a Já decantada dificuldade em convencer o prefeito de Blumenau,
João Paulo KleinObing (PFL), asubír no palanque com Luiz Henrique,
No Sul, o vereador de Criciúma Itamar da Silva, ex-PP e hoje tucano,
também diz que não vai. Menos incisivo, Altair Ghidi, ex-PP que
concorre a novo mandato de deputada pelo PPS, simplesmente
economiza apelos quando se trata de voto ao governo. Enquanto isso,
Esperidião Amin e Hugo Biehl (foto), que ficaram praticamente isolados,
a não ser pela aliança com o PV, circulam por aí, tentando ampliar a

•

mira ..

AGÊNCIA ESTADO

•

•

•

� Presidente afirmou que não é de seu interesse
saber se decisão trará problemas à reeleição

BRASÍLIA - O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva vetou o

aumento de 16,67% das

aposentadorias maiores do que
um salário mínimo. A correção
havia sido incluída pelo
Congresso Nacional na Medida
Provisória (MP) 288, que elevou
o salário mínimo de

R$ 300,00 para R$ 350,00 a
•

partir de 1 Q de abril. A MP

aprovada pelo Congresso, foi
sancionada e publicada ontem no

Diário Oficial. Já se antecipando
às críticas da oposição, Lula as

'classificou de "politiqueiras". O
presidente afirmou que não é de
seu interesse saber se essa decisão
trará ou não problemas em sua

. campanha para a reeleição.
"O que interessa é o problema do
Orçamento, que já enfrenta um

rombo muito grande", afirmou.
"Não havia previsão orça-

BRASÍLIA - O PT e o PSDB
� .

estao em ritmos opostos nas

providências para distribuição do
material de campanha. Enquanto
os petistas já têm pronta a foto
oficial de campanha do

presidente Luiz Inácio Lula da
Silva - uma bem retocada imagem
de Lula sorridente, usando temo

,

preto, gravata vinho e um broche
da bandeira do Brasil- , o slogan e

o jingle principal, os tucanos

ainda não fecharam a

contratação do marqueteiro Luiz
Gonzales, da produtora Gw.
O PT optou pelo verde e amarelo

para divulgar o número do

partido, \.13. O tradicional

vermelho colore a estrela,
símbolo da legenda. Ao lado da
foto de Lula, o slogan: "Lula de

,

novo com a força do povo". E este
também o refrão do jingle que vai

embalar as atividades da

campanha pela reeleição. A letra
transmite a mensagem de que

•

mentária para esse reajuste. Eu
não posso ser irresponsável"
afirmou o presidente, ao final do
almoço oferecido ao presidente
de Gana, John Agyekum IÇufúor,
no Itamarary. Os aposentados
que ganham mais do que um

salário mínimo já tiveram seus

benefícios corrigidos em 5%
•

. desde o dia 1Q de abril, depois de
acordo fechado coin o governo.
Os parlamentares, porém,

•

decidiram elevar esse aumento

para 16,670/0, o mesmo
,

porcentual concedido ao salário
mínimo. "Isso (a correção de

16,6%) é uma coisa tão

politiqueira que os aposentados
não estavam reivindicando",
comentou o presidente. Ele

explicou que antes de se decidir

pelo veto conversou com as

centrais sindicais e as entidades

representativas dos aposentados.

Lula, "o primeiro homem do

povo presidente", está pronto a

enfrentar os inimigos. "Não
adianta tentarem me calar /
nunca ninguém vai abafarminha

voz", diz a música. O jingle
reproduz o apelo popular que

, marcará a campanha petisca.
"Sãomilhões de Lulas povoando
este País", "o mundo se ilumina,
nós por ele e ele por nós" e "o

presidente é povo e o povo é

presidente" são alguns versos que,
,

reforçam\a marca do presidente
amigo dos humildes. O

marqueteiro da, campanha
petista João Santana, é o autor

do jingle, em parceria com o

compositor baiano Capenga.
Inicialmente, o PT usou também

-

.

um jingle que anunciava a

reeleição como vontade divina,
nos versos ''A. voz de Deus é a voz

do povo". Foi escolhido como

'jingle oficial, no entanto, o baião
"Lula de novo". A música faz

"Todomundo sabia que o governo
,

precisaria vetar", disse ontern,c o

,

ministro da Previdência Socigl,
Nelson Machado. A princi�al

- / -

razao e o aumento nao

programado de R$ 7 bilhões nas

despesas do governo este ano,

"Além disso, (o aumento de
16,67%) contraria um acordo
fechado entre o governo federale
os . representantes do,
aposentados e pensionistas do I

, '

INSS (Instituto Nacional do /

Seguro Social)", lembrou o

ministro. O aumento de 5%,
defendido pelo governo, consta

da Medida Provisória 291, que
ainda tramita no Congresso. Há "

risco de, o texto da MP ser I

modificado, novamente elevando .

o reajuste a 16,670/0. Por isso,
Machado fez um apelo para que .:

os parlamentares aprovem o texto

sem alterações. "Esperamos que ')

o Congresso permita que o (

governo cumpra esse acordo (o do ( o

reajuste de 5%), aprovando a I

nossa Medida Provisória", disse.

J

Mistura
Em alguns casos, as coisas são mais fáceis para as coligações. A mistura de socialistas com liberais, por
exemplo, já deu certo em Correia Pinto. O vice-prefeito Cassimiro de Liz (PFL), assumiu ontem, por 30 dias,
o lugar do prefeito Cláudio Roberto Ziglioto (PPS).

.Panldoscorrern para lançar jingle e campanha
, ,

referência ao slogan da eleição de j
•

2002 - "a esperança venceu o I

medo" - com o verso"a esperança '

� "
nao se cansa .

•

Do lado tucano, a expectativa ;i

é que o contrato de publicidade {,

seja fechado até o fim da semana. I

O PSDB fez um contrato .

provisório com o publicitário '

Luiz Gonzales para a preparação r
/.

da convenção do partido, no mês (

passado. Depois, esticou para as
"

.. -

semanas seguintes, mas nao �,

fechou o pacote completo do ','

primeiro turno. Com isso, a "

campanha ainda não tem jingle e '

o material impresso é uma J
,

reedição da campanha de ""

Alckmin pelo governo de São ,I
Paulo, em 2002. O slogan vai "

repetir o nome da coligação, "Por '"

I

Um Brasil Decente"."Eu não
I

diria que está atrasado, mas que I
está na hora de o material ficar ,

I

pronto", diz um dos envolvidos ,(
(

na campanha tucana.
(

1

(

1Dois feridos em desabamento de restaurante
SÃO PAmo - Um restaurante

(

desabou ontem, nobairro de Santo
Amaro, na zona sul de São Paulo.
Duas pessoas foram retiradas dos
escombros e levadas feridas ao

Hospital Santa Casa de Santo
Amaro e ao Pronto-Socorro de
São Paulo. Uma das pessoas sofreu
traumatismo craniano e a outra

vítima tem fratura na clavícula.
Seis equipes dos Corpos de
Bombeiros foram enviadas ao

local. O restaurante, localizado na
rua Bela Vista, perto da avenida
Santo Amaro, estava em obras.
Não se sabe o que causou o

acidente. O desabamento
tambémprejudicou alguns prédios
vizinhos, que foram interditados
temporariamente. Um deles, o do

, estabelecimento de Elizabeth
Sattler, tinha as paredes rentes ao
prédio onde ocorreu o desaba
menta. Elizabeth aguarda a perícia
no local, para saber quais os danos
sofridos na estrutura do prédio que
abriga o seu salão de beleza. Segun
do ela, na hora do desabamento,
o estrondo foi muito grande e ela
e seus funcionários não sabiam o

que fazer. Dois deles tiveram

ferimentos nas pernas e foram

levados ao pronto-socorro.
"Foi bastante desagradável, ':

pensávamos em correr e não sabia ,i

l
se corríamos para dentro ou para ,,'

fora do salão", disse. Elizabeth /;

conta que está no local há apenas ',(

ummês e, quando alugou o prédio, 1

não notou nada de errado na ,', I

construção 'do vizinho. "Era urn ; (

prédiomuito antigo, mas, aparen- -. (

temente,' estava emótimo estado",
" (

afirmou. Para a empresária, o : I

provável causa do desabamentO ' r

seria uma, reforma, iniciada no ';' ,E

sábado, que, teria prejudicado � i" I

estrutura da construção. c

"

,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,,( PAQUISTÃO - Dois dias após
.

ia queda de um Airbus-310 na

-Rússía, que deixou 131 mortos,
"butro acidente aéreo matou ao

"menos 45 pessoas ontem no

'Paquistão. O acidente foi com
.

"

',um avião de passageiros da

I..dompanhia aérea estatal

opaquistauesa PIA, que caiu

pouco após decolar na cidade de
,Multan (leste do Paquistão).
Quatro mortos eram tripulantes

. 'e'os outros 41 eram passageiros
r do avião, um Fokker da

"companhia Pakistan Inter-

national Airlines (PIA) que
cobria um trajeto interno de
Multan a Lahore (leste do país),
com destino a Islamabad.
O porta-voz da PIA, Athar
Hassan, disse que "todos os

ocupantes do avião morreram".
A rede de TV privada
paquistanesa GEO TV também
afirmou que não houve
sobreviventes após o acidente,
que ocorreu por' volta das 12h

(4h de Brasília).O porta-voz da
PIA disse que, três minutos após
começar o vôo, um dos motores

do "Fokker" COmeçou a pegar

fogo e o piloto tentou, sem

sucesso, fazer um pouso forçado.
Segundo a "GEO TV", o piloto
da aeronave, em sua última

ligação para a torre de controle,
disse que um dos motores estava
em chamas.A polícia de Multan
isolou a área de Suraj Miani, nos
arredores da cidade, onde
aconteceu o acidente. A rede de
TV informou que o lugar do
acidente estava em chamas, e

que o avião poderia ter atingido
um cabo elétrico na queda.

t
"

,
-

, �:;Explosão \e desabamento em NY deixa 11 feridos
"

I
NOVA YORK/EUA - Uma

,
,

'explosão seguida de incêndio
"
,

causou o desabamento de um

prédio de quatro andares ontem

em East Side, bairro de

Manhattan, em Nova York.
� �.-'" ,;- -: ",,.: '" co., _ I

- ,,-

Onze pessoas se feriram. [cinco
civis e seis bombeiros]. Segundoc

"a Casa Branca, não há nenhuma
r
,

indicação de terrorismo. A causa
,
.

t· da explosão ainda não foi

,divulgada, mas a polícia
:: investiga a possibilidade de
.

vazamento acidental de gás.
�

.r

O médico Nicholas Bartha, 66,
,

.

/ .

, aparentemente a umca pessoa

'que estava no prédio na hora da
"

,

explosão, foi retirado sob uma

pilha de escombros por volta das .

10h (llh de Brasília), e seu·

estado era bastantecrítico, com
muitas queimaduras e outros

"fe�im�nto,s! segundo Nicholas
.Scoppetta, do Corpo de. Bom- ;

,

beiras. Bartha, que trabalhava e

vivia no edifício, ligou para a

polícia de um celular logo após a

explosão, e deu orientações para
que os oficiais o encontrassem.

Alguns moradores da região
relataram cheiro de gás. Vários
carros e caminhões da Consoli
dated Edison, distribuidora de

energia, estavam no local

quando ocorreu a explosão. Uma
coluna de fumaça escura cobriu
a região da rua 62, entre as

avenidas Park e Madison, nas

proximidades do Central Park.

Alguns" danos, corpo janelas
quebradas,' pediam-seu vistos em
prédios próximos ao que
desabou.Yaakov Kermaier, 36,

.

moradora do prédio vizinho ao

que foi palco da explosão, disse
ter escutado um forte barulho.
"Eu vi O prédio cair na minha

frente", afirmou. "Todo mundo

começou a correr porque

ninguém sabia o que viria

depois", acrescentou.

.Iíbertação de palestinos seria um "grande erro"
JERUSALÉM/IsRAEL - Des-

,"

.

considerando versões de que
'.

poderia haver um acordo com o
"

c,grupo radical islâmico Hamas, o
,

. primeiro-ministro de Israel,
, Ehud Olmert, disse ontem que
,

:. seria "urn grande erro" soltar
"

,
centenas de palestinos mantidos
'em penitenciárias israelenses em
,

troca da libertação do soldado
'.

r capturadoGilad Shalit. Segundo
" ,

I Olmert, não se deve negociar
" ''''' .

com essa orgaruzaçao sangui-
nária". Pouco depois da fala de
Olmert em Jerusalém, o líder do
Hamas no' exílio, Khaled

Meshal, disse a jornalistas em

Damasco que o cabo israelense
-, Gilad Shalit não será libertado
enquanto não houver uma troca

,

de prisioneiros.
Os comentários de Olmert e

Meshal sinalizam um impasse na
crise desencadeada pela captura
-de Shalit, em 25 de junho. Três
grupos radicais palestinos
reivindicaram a captura do cabo
e a qualificaram como uma

resposta a uma série de ações
militares israelenses que

provocaram a morte de dezenas
de civis palestinos. nas semanas

que antecederam o episódio.
Três dias depois da captura de'

Shalit, forças israelenses
bombardearam e depois

I

invadiram a Faixa de Gaza.
Desde então, 58 palestinos e um

.

soldado israelense morreram.

Ontem, sete supostos militantes

palestinos morreram ern

bombardeios israelenses.

Apesar da ofensiva, militantes
palestinos conseguiram disparar
três foguetes rústicos na direção
de Israel no domingo, ferindo
uma pessoa e danificando uma

casa na cidade de Sderot.

:�.Autoridade's denunciam organização racista
,; EUA. Uma célula da
" organização racista americana Ku
Klux Klan (KKK) opera nas

.' montanhas do oeste do Estado do
; Colorado, segundo investígações
-. conjuntas das autoridades do
, Condado de Montrose e o jornal
: local da cidade de Olathe.O
. prefeito de Olathe, Wayne Blair,
:- .explicou que osmembros do Poder
, . Executivo municipal, ao lado dos
rlo Condado de Montrose,

analisam o caso "há poucas.
semanas". A investigação teria

começado quando uma pessoa não.
ídentíficada fez chegar às

. autoridades uma cópia do relatório
publicado pelo Southern Poverty

. Law Center, órgão que monitora

atividades racistas, com
,

observações sobre Olathe. O

grupo daKKK emOlathe faz parte
da organização conhecida como

"The National Knights"

("Paladinos da Nação"), liderada
por Railton LOy, um religioso do
Estado de Indiana. Segundo a

•

página de internet do SPLC, a

organização de Loy se opõe à

presença de hispânicos e afro-
• •

americanos, assim como aos
,

casamentos entre raças diferentes,
mas não existem denúncias de

ações violentas. O Southern
calcula que pelo menos 15
membros residem em Olathe.
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NA RUSSIA

.... Terrorista morto' :
IPelo menos 25 mortos em novo

dia de violência na Somália
Mogadiscio/Somália • A

milícia fundamentalísta islâ
mica que controla Mogadiscio e

a maior parte do sul da Somália
.

enfrentou ontem um novo

bolsão de resistência da capital
pelo segundo.dia consecutive em
choques que provocaram pelo
menos 25. Com as 20 mortes

ocorridas nos confrontos de

,domingo, o saldo do conflito

subiu para 45 mortos e dezenas
de feridos em apenas dois dias de
uma nova onda de violência

deflagrada depois de semanas de
relativa calma. Os milicianos
islâmicos entraram em choque

,

os soldados leais ao senhor da

guerra secular Abdi Awale

Qaybdíid. "Fomos atacados pela
aliança de senhores da guerra. A
milícia de Qaybdiid é remanes
cente dessa aliança. Portanto,
não existe alternativa a não ser

lutar até o fim", disse o xeque

,

NA RUSSIA

.... Histórico violento'
Basayev chegou às primeiras

, .

páginas dos jomais em junho de
1995, quando, à frente de um

comando checheno, tomou o

hospital da cidade russa de
Budionovsk e fez mais de mil
pessoas reféns em uma ação que
deixou 129 mortos e 415 feridos.
Desde então, seu nome esteve
vinculado a todos os ataques
chechenos que causaram.
centenas de mortes, incluindo as

tomadas de reféns no teatro
Dubrovka de Moscou e na, escola

Oldham (ao norte), mareou uma número um de Beslan, cidade da
nova era' na luta para a república da Ossétia do Norte.

concepção.Há dois anos, Louise se Em setembro de 2004, após o

casou com o segurança de banco massacre de Beslan, o Kremlin

WesleyMullinder.O casal desejava' anunciou uma recompensa de

conceber» urn- £iLhQ . por,o meios .,', U�$1 O_f1lilhõ,�s po� toqa a,

naturais e foi bem-sucedido. "Para informação que lhe permitisse �
captu rar ou matar "aa���e.v, :nós dois, é um sonho que se toma ., f!.'1J .

realidade", disse Louise ao jornal
"Daily Express". "Estamos muito
felizes por nos tomarmos pais, Sei
que Louise será uma mãe

fantástica", completou Mullinder,

Hassan Dahir Aweys, líder das
milícias islâmicas.Qaybdiid
recusou- se a desarmar seus

soldados depois da expulsão, no
mês passado, de outros senhores
da guerra laicos apoiados pelos
Estados Unidos. Em 5 de junho,
a milícia fundamentalista islâ
mica tomou-se o primeiro grupo
a consolidar o controle de toda a

cidade deMogadiscio em 15 anos.
A milícia vinha lutando com

uma aliança de senhores da

guerra seculares pelo controle do

país. A situação agravou-se a

partir de fevereiro. Desde então,
mais de 340 pessoas morreram e

1.700 ficaram feridas. Abdullahi
Yusuf Ahmed, presidente do

governo de transição da Somália,
acusa os Estados Unidos de
financiarem os senhores da guerra
laicos. Oficialmente, porta-vozes
do governo americano não confir
mam nem negam a denúncia.

. .

Os serviços secretos da Rússia .

mataram o chefe militar da
'

guerrilha separatista chechena,
Shamil Basayev, quando, junto
com seus homens, preparava um

atentado às vésperas da cúpula
do G8, an4nclou ontem o chefe da
inteligência russ,a, Nikolai' .

Patrushev. A televisão mostrou o

momento em que Patrushev
informava pessoalmente ao

presidente russo, Vladimir Putin,
sobre a morte do "terrorista
número um" do país, quando
supostamente preparava um

atentado terrorista "para
pressionar a Rússia durante a.

cúpula do Grupo dos Oito".

Primeiro bebê de proveta será mãe
REINo UNiDo - Louise Brown, '

27, a britânica que foi o primeiro
bebê de proveta da história, será
mãe em janeiro. A imprensa
britânica informou ontem que a

concepção do bebê de Louise foi
realizada naturalmente.A inglesa
nasceu em 25 de julho de 1978,
graças à técnica de fertilização in
vitro realizada por dois cientistas

britânicos, Robert Edwards e

Patrick Steptoe. Seu nascimento,
ocorrido no Hospital Geral de

,
•

"� Minutos após começar o vôo, um dos motores do "Fokker" começou a

:�egar fogo e o piloto tentou, sem sucesso, fazer um pouso forçado

NO REINO UNIDO

.... Decisão \

Promotores britânicos
informaram ontem que

.

anunciarão na segunda-feira da
próxima semana se algum
policial será indiciado pelo

'

assassinato do brasileiro Jean
Charles de Menezes, confundido
com um "terronsta" duas
semanas depois dos atentados de
7 de julho do ano passado contra
o sistema de rarspone público
de Londres.O Serviço de .

Promotoria da Coroa informou
que todas as partes interessadas
- inclusive os advogados da
família de Jean Charles e os

representantes da polícia - serão
notificados dentro de sete.dias
sobre a decisão. Um anúncio será
feito ao público depois que todos
forem devidamente notificados.
Jean Charles de Menezes, de 27 .

anos, foi morto pela polícia no
'

interior do metrô de Londres em

22 de julho do ano passado.
•

Ramos-Horta toma posse no
•

Timor Leste e critica ONU
DILl/TIMOR LESTE - O

prêmio Nobel da Paz José
Ramos-Horta tomou posse
ontem como primeiro-

•

ministro do Timor Leste,
prometendo acabar com a atual
onda de violência na mais
. _., .

Jovem naçao asiatica.

O novo prerniê criticou as

N ações Unidas, que
-, administraram o Timor por
dois anos depois que o país se

libertou, em 1999, da
dominação indonésia.

Segundo ele, a ONU deixou o

Timor antes que' a nação
.

/

estivesse de 'pé. "E possível
construir um Estado em dois
anos? A resposta é não, mas

ocorre que o Conselho de

Segurança (da ONU) tem

outras preocupações e

prioridades", disse. Ramos
Horta substitui no cargo Mari

Alkatiri, que renunciou no

mês passado depois de fracassar
na tentativa de controlar a

I
.

onda da violência que explodiu.
na capital após a demissão, em
março último, de 600 soldados
- mais de 40% das forças
armadas do país Alkatiri
também foi colocado sob

suspeita de contratar grupos

paramilitares para executar

adversários, mas nega a
�

acusaçao.
A escalada da violência

.

dos últimos meses deixou 30
mortos e mais de 150 mil

pessoas foram obrigadas a

fugir da capital. "Nossa tarefa
imediata é-restabelecer a

segurança em Díli e em todo o

Timor Leste. O governo
deverá tomar atitudes nas

/ .

próximas semanas e meses

para restaurar a fé e a

'esperança", afirmou o novo

prerniê, que em 1996 recebeu
o Nobel da Paz por sua

resistência pacífica àocupação
indonésia durante os anos

passados no exílio.
Ramos-Horta é bastante

. próximo do presidente
Xanana Gusmão e conta com

,

o apoio da comunidade
internacional. "Ele tem visão'
sobre o país, possui .elevados
padrões éticos e está Com

prometido com a trans

parência governamental",
avaliou o japonês Sukehiro

Hasegawa, representante das
,

Nações Unidas no país.

•
•

I ''.NA ONU

..... Sanções
Os membros permanemes do
Conselho de Segurança (CS) da
Organização das Nações Unidas

(ONU) e o Japão concordaram
ontem com o adiaménto da

,

votação de uma proposta de
resolução por meio da qual .

poderiam ser impostas sanções à
Coréia do Norte por causa' de

, '

I
uma recente série de testes de

. mísseis, A proposta de resolução
apresentada pelo Japão com o

,

apoio dos Estados Unidos
precisará sofrer alterações para
que venha a ser aprovada sem

que nenhum dos membros
permanentes do CS da' ONU
exerça seu poder de veto.

'-------�._---__,. -.

,
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PARABÉNS!

•

08/07
AntOnio Dantas Medeiros
Prlsclla Baumgartel
Dorlta Berns
Guilherme Feliee Muller
Maria Aparecida de Souza

Daniell� Naiara
Schwirkowski
Juliana Gonçalves Silva
Joelma Picolli
Julia S. Nascimento

·

Darci Rutsatz
Rubens Gielow
Antônio Guedes Silva

·

Lindete Marili Bressani
Raffael H. da Silva
Ivo Rosa
Anderson Ruan Grosse
Karine D. Wulf
Marlene N. Groli
Henrique Prestes ,

09/07 ,

Maria Ap. S. Deretti
Alexandra Stolf
Décio Pereira Lima
Marlo Schweder
Rodrigo Felipe Muller
Anderson Roberto Gobli
Isa M. M. Zlemann
Jefferson Guilherme Laube
Bruna Alexandra Saganski
Alaíde Vieira
Carla O. Demarchi
Maicon Manfrini

, Jurandir-Zangheline ,

Deise Regina
Zimmermann
Maria Inês Correa

,

Fernandes
Sara Aime de Borba

I •

Joacir Antonio Martim
Jozeleto Lambrecht
Rudinei M. Kamchén
Steehanie Braz

I

Marcos R. Hansen
Márcio A. Marcelino

•

10/7
Marcos P. Rengel
Odair F. Bosse
Valmirna Nagel ,

Alida V. G. Rudge
,

Luis Amarante
Ismael Volz
Clara Tecilla
Julieta A. Pedri
Fábio Schmidt
Leonir C. Demarchi
Maikon R. Veloso
Milda R. Georg
Guinther Pasold
Jonathan Barcelos
Willian V. Da Cunha
João Weiller ,

•

4·'

Mauro
Menegheli
completa
idade nova

dia 15.
0..-'::""'" Parabéns!

,

I

•

Aniversaria
dia 08,

Franciane
•

Costa.
proprietaria

da Fran
Studio

Fotografico.
Parabéns

, de Clovis
',Cacilda e

Kelly

FEIJOADA
A Turma de Recursos Humanos, da Fameg, servirá neste sábado
dia'15, uma deliciosa Feijoada, com início as l I h, no Salão da

•

Igreja Rainha da Paz. Haverá sorteios de brindes no local.
Cartões antecipados, Ponto Piso Acabamentos 3370-6363 ou

9174-7874. Não percam!

•
I

�

PARABENS
Jonathan Patrick Hass aniversariou dia 3. Parabéns dos pais Luir
e Damaris. Ingaberta e Guerda

Reinke comemoraram

no último dia 9/6,
Bodas de Ouro.'
Felicitações dos

familiares

FELICIDADES
•

•

Os pais Arno e Ida parabenízam o filho Adernar Steinert pela
passagem do aniversário que será dia 12, e esperam aquela festal

•

J

O CORREIO DO POVO

•

Feliz Aniversário
para Curt R. P.
Kühne (11) e
Irmgardt Enke
Kühne (16).
Parabéns de
todos os

familiares

(

•

•

•

Completa hoje idade nova, Jucimara Vercino. Feliz
aniversário é o que deseja os familiares

Comemorou idade nova, dia 5, Kátia Martins.
Parabéns dos familiares

•

,

Aniversariou dia 1, Delse Elaine Neuber Linsmeker. Felicidades dos pais Arno e Marselli

I•

•

,

, .

•

,

,
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REGULARIDADE:

Dupla jaraguaense conquista
etapa nacional de Rali

Divulgação

Dinael Chiodini e Dácia
Maiochi Roper
conquistaram, no último
sábado, a quarta etapa do
Rali Mitsubishi

MotorSports, na categoria
Turismo Light. A prova
aconteceu em Balneário
Camboriú. No percurso de
180 quilômetros que passou

por Camboriú, Brusque e

Guabiruba, eles ficaram
corn 584 pontos. A (

competição é considerada a i
"

mais importante do país no !
.,
.,
I '

í��/!Jii�n",.t" :/
gênero.

•

•

n
,- •

•

11 DE JULHO DE 2006
,-----

Pedro Vilela/O Tempo/AE

•

EM NEREU RAMOS:

Descendentes fazem a festa
com o tetracampeonato Cesar Junkes

•

A vitória italiana teve um

sabor diferente para os

moradores do Bairro
Nereu Ramos, em
Jaraguá do Sul. Lá existe
uma das maiores

concentrações de famílias
italianas da região, que se id�
reuniram no Restaurante ,
Per Tutti para ' ..

acompanhar a decisão da
Copa do Mundo. Na
festa, muito vinho, .

comida típica e música,
além dá tradicional

•

carreata.
•

•

•

. ,.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

I I

,

,

i

I'
"

I
I

I
,

II
'I

I I
,

•

2 I TERÇA-FEIRA, 11 de julho de 2006

•

•

•

�� BASQUETE
A Seleção Brasileira masculina de basquete enfrentará os Estados
Unidos,emCantão,ao suldaChina,no dia 8 de agosto.No jogo,que
servirá como preparação para oMundial doJapão,a serdisputado
'a partirde 19deagosto,os brasileirosvãoencararestrelasda NBA.

��TÊNIS
O tenista Flávio Saretta foi eliminado ontem na primeira rodada do
torneio de, Gstaad, na Suíça. Ele perdeu para o italiano Daniele
Bracciali por 5/7,6/1 e 6/4. Agora, Bracciali pega o vencedor do jogo
entre o belga Dick Norman e o espanhol-Fernando Verdasco. '

��VÔLEI DE PRAIA
A dupla brasileira Larissa/Juliana ganhou a medalha de ouro neite
sábado ao vencer as também brasileiras Adriana Behar e Sheldapq
2 sets a O na decisão da etapa de Marselha, na França, do Circuito
Mundial de vôlei de praia. O bronze ficou com Ana Paula e Leila.

, CORREIO DO POV

I
•

11a Rodada
, .

-

TAMANHA

"19h30 Internaéfonal x Ponte Preta
"9h30 Atlético�PR x Fortaieza

""'" ," "', " "

o '," ",,, ," .,,, ••• , •••• ' •••• , ..,. "t'''' ','<'." .. " .. _',. "."1 ••" •• ' ...•,,,,,. ",.,_". h ''0

19h30 Fluminense x Juventude ,

"
............ '. , .. ,--, .. , •.•..•... ." •• , , .. ,••.....• " " ''''1'' ••••...•.•.•,"�" •....

20h30 São Paulo x Grêmio
"

.. ",' " .."., " ,. � ", '" ,' """" ...•.. ".,,'-, , ""
'

21 h45 Figueirense x Santos "

.....r.".·, )), , .•,., ,••" .. , _ ...•... , , , .

21 h45 São Caetano x Botafogo
'

....... , .. , , " ., .� , ", , " , , ; ."""._ , " .

21 h45, Cruzeiro x Corinthians
.." l.'.. · .. ·" ,,,··,·· .. ,.. ,,.,,.. ,,,,, · ..,,, , �" " " , ""'''''''':.,.

"

-:
. ,

" )

T QUINTA-FEIRA

-'

'. , -

. . T CLASSIFICAÇAO PONTOS

"
•

•

18
,
, '

r- ,
,�

, ,,

, '
,
, �

-

"

" ,
,

.

.

.
'

, .

( , � " . ..;;, : ,""' : .. :.:•• ; ;...: - ! ,.

,

,
.

" ,

, ,

. ,- .

,,� 11 a Rodada
•

,

PROXIMOS JOGOS
\

T HOJE

f
•

c

,

,

Diretor Francisco Alves

Edlção:Julimar Plvatto
E-mail: esporte@jornalcorrejodopovo.com.br
Correio do Povo � Rua Coronel Procópio G. de Oliveira, 246-
CEP 89251-200 - Caixa Postal19 - Centro - Jaraguá do Sul- se
Tel. (047) 33711919 - Fax 3276 3258
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LIGA NACIONAL: COMEÇA A SEGUNDA FASE

as vence o
,

em casa
O time do técnico
Fernando Ferretti joga
novamente amanhã, às

. 20h30, contra o John
Deere, fora de casa

JARAGUÁ DO SUL - Foi

sofrido, mas valeu. A vitória da
Malwee por 3x2 em cima do

Petrópolis, ontem no Ginásio
do Sesi, fez o time jaragpaense
estrear com pé direito na

segunda fase da Liga Nacional,
Os gols foram marcados por
Dimas (2) e Chico. Marcinho e

Café descontaram, para os

visitantes. A Malwee já
embarcou onterâ, logo depois
do jogo, para Horizontina (RS),
onde amanhã, às 20h30, tem

uma parada dura contra o [ohn
Deere.
O jogo começou equilíbrado
com as duas equipes se

estudando. A Malwee tomou a

iniciativa e chegou ao primeiro
gol aos 5'58". Dimas driblou

Jorginho e chutou forte de

esquerda para vencer o goleiro
de Petrópolis. A pressão
continuou com o time

jaraguaense, que ampliou aos

9'39". Dimas partiu pela

•
•

•

•

,

esquerda, pedalou para cima

do marcador e chutou forte,
desta vez de direita, e fez 2xO.

Depois dos dez minutos a'

Malwee diminuiu o ritmo e

acabou tomando o primeiro
gol aos 19'04". Mancha
roubou a bola e Marcinho
tocou na saída de Donny.
Depois do intervalo, 05

jaraguaenses voltaram com

tudo e perderam várias

chances de gol nos primeiros
minutos.A insistência valeu a

pena. Chico recebeu passe de

escanteio, chutou forte, a,
bola bateu na trave e entrou.

O time do Rio de Janeiro foi

para cima para buscar o

empate e diminuiu com Café,
com um chute forte no ângulo
de Donny. Os visitantes ainda
tentaram com o goleiro linha

• • •

e pressionarammuito nos tres

minutos finais, mas não

conseguiram o empate.
O' goleiro Donny disse

depois da partida, em
,

'entrevista à Rádio Jaraguá,
. ';' ';'

que a vitoria e importante
para impulsionar a equipe
nesta segunda fase. "Ternos

que buscar pontos fora de

. Dimas (D) comemora um dos gols com o ala Valdin. Malwee
enfrenta o John Deere amanhã -,

casa também, para garantir a

classíficação o quanto antes",
comentou. Já Chico,' que
assumiu a braçadeira de

capitão depois da contusão de
Falcão, reforçou o coro com

Donny. "Temos dois jogos
dificílimos no Rio Grande do
SuI (John Deere e Carlos
Barbosa). Mas nossa equipe está
em evolução e todo mundo vein

se empenhando aomáximo".
-:

NA ESTRADA: VlroRIA EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ

uaenses venceara
,

•

\

JARAGUÁ DO SUL - O

piloto Dinael Chiodini e o

navegador Dácia Maiochi

Roper venceram, no sábado,
a 4a etapa da região sudeste
do R�li Mit'subishi

MotorSports 2006,
considerado o maior do
Brasil na categoria. A prova
aconteceu em Balneário
Camboriú e eles foram os .

melhores na categoria
turismo light, com 584
pontos. Foi a primeira vez

,

que os dois participaram de
uma competição como esta.
Os 180 quilômetros de
trilhas entre Balneário

Camboriú, Camboriú,
Brusque e Guábiruba foram

completas em cenca de

quatro horas e meia.

Somente na categoria; dos
dois foram 120

participantes.. "Foi uma

•

prova difícil, pois podemos
usar apenas um

cronômetro. Tivemos
d i f i c u I d a-des, mas

conseguimos superá-las",
explicou o piloto.

. O trecho também foi
e I o gi a d o p e los

participantes. Quem
. /.

organiza a prova e o malar

navegador do Brasil,
Lourival Roudan, que tem

.I' • .._

varias participaçoes no

Rali Pa,ris-Dacar.
" T i vem o s m u i tas

,

dificuldades. E uma prova
onde você precisa. andar
muito bem", analisou

Roper. A próxima etapa
será no dia 19 de agosto,
em Atibaia (SP), mas eles
nãoparticiparão por sermuito
longe. Mas em setembro, em
Curitiba, eles já adiantaram

que querem participar. Oinael e Oácio participaram da etapa em Balneário Camboriú

,

u

-

T RESULTADOS

Mecânica Tai6 1 x3 Acaraí �
... ..,<t··" .. ,<'."" .. ,. , , ,.,.,••. - ",,,,.>_•. : " .

Vitória 2x1 Avaí

Flamengo 5x2 Rio Cerro
_

.

..... ,.,,,,,-, _........ ,,,,,.:;;.•• , � .¢ ,,,•• , ,

Caxias 4xO Ponte Preta,
...... ,••" "" " . ., ,,, "." .. , ·,«t_, �.··,.·"...,. .

Kiferro 3xO Cruzeiro '

............. " , • t· .. , " t·

Brandenburg 1 xl Guarani
. , --, �".

,

... PROXIMOS JOGOS I

Ponte Preta

8h30 Vitória x Guarani
.. ,.,_." .. , .. ".,+++, .•" , " t•• • .. • .,."......... ,.,,<• .,...,

10h15 Ponte Preta x Acaraí
., , " " .. " " ..

Flamengo
8h30 Kiferro x Caxias i i

....... " .. � "." _ " .. n "., " .. " , "

1 Oh15. Flamengo x Avaí '

............. , •. " ' .. ->-, ,., ,,,,,,,,, ,,,,,, , ".

Erich Rode (Massaranduba)
L

8h3()' Mecânica Taió x Brandenbtrg
..... '"" "..... , , , , ,�.

10h15 Cruzeiro x Rio Cerro

1

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

..

t,
'-

Cleomir Pereto (Caxias) 9
· ..

Adilson Mafra (Kiferro) 8

"
'

; >,

<

Sílvio José lopes (Kiferro) 8

Juarez da Silva Nunes (Caxias) i :;
· ... ..... ... . ..... ... ......... .... ...... ... ........ .. ..

. Weuton José da Silva (Kiterrol ) 'i:
.... .. ". . .. . .

Dietrnar Erdmann (Guarani) 7
. . .. - .

Marcos Santos (Flamengo) 7
· . .. .. .

luiz do Amausanto (Mec. Taió) ) "

.. ..

Sandro Bagatolli (Rio Cerro) '6 '

.. . - . .. ,
.

Alaor Palácios (Vitória) 6
- -

\

"

, '

', '.

,

,

<
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TRILHAS E ESTRADAS: PELA PRIMEIRA VEZ

II

,
•

.JRRRGUR'OO SUL - 130 RNOS
...................... " ,., .

O CORREIO DO POVO

JULIMAR PIVATIO

A intenção é dar o

pontapé inicial na
formação de urna equipe
conipetitiva ern Jaraquá
do Sul

, ,

}ARAGUA DO SUL - E a

primeira participação jaraguaense
"no ciclismo da Olesc. As

pretensões com pódio não podem
"'

.

.> ser cobradas neste momento, mas
"
.

os técnicos Sílvio Ewald e Paola
Hackbarth esperam que esta seja
uma forma de dar Lim incentivo 11a

formação de urn a equipe
competitiva na cidade. Elias

Junior, Alexandre Schumann e

JoãoVítor serão os representantes
na competição. Os três partici-
panl nas duas provas, de circuito e

cross country '

.
"

<: As dificuldades da
,

e qu ipe
"

<.

começam com as bicicletas. Dois
dos três atletas pegaram bicicletas

emprestadas da técnica Paola,
pois ainda não tinham equipa-

'1
".'

. -

m e n t o para c om p e t t
ç
a o .

"Acreditamos que este será o

ponto de partida palia formarmos
trabalho de

..

"

':
,

•

uma equipe com

base", disse a treinadora. Segundo
ela, se Jaraguá do Sul voltar a

figurar no calendário de competi-

•

•

ascu mo es
A

res a
, .

rera na esc co

I

" I
"

.,
"

,
,

,

•

•

"

,

Parque Malwee
Rodovia Wolfgang Weege (a confirmar)

.�;;�:t';,r:�,:;·
-

,

',;
-

;ç:�ss!!��ação nas, '.'."

�.diçp�s.,Anteriores
.o._,.i

_
'_','»_',

- ,.' , ......,;�._ ," ""
�".

-

•

João Vítor
,

,

Paola Hackbarth,
cross country

,

,

Principais Adversários

Sílvio Ewald,
circuito

,

•

,
•

t, J

- ,.. .

çoes, trara mats Incentivo para os

atletas.
"Lembro que quando tinham

. ,

provas aqui, começaram a surgir

competido,res. No bicicross temos
bastante pilotos porque temos

campeonatos acontecendo na

cidade", comentou Paola. Ela é a

responsável pela modalidade de
cross country na Olesc, que será

no Parque Malwee. "Como
estamos competindo no local de
treinos, saímos na frente por
conhecer a trilha. Mas não

podemos ainda cobrar resultados,
pois estamos começando", disse
Paola.

Já Ewald, que é ex-atleta, é o

responsável pelos treinos na

estrada. "Aqui já é diferente. Não
existe vantagem por conhece o

trajeto". O circuito desta prova,

que será de 30 quilômetros, será
definido hoje, quando o presíden
te da Federação Catarinense vem
para ajudar no trajeto. A

princípio será na rodovia

WolfgangWeege, que liga Jaraguá
do Sul a Pomerode.
Ewald também espera um maior

apoio do empresariado local e do
poder público para a modalida
de,

,

"A gente espera que a classe

empresarial veja de uma forma
diferente, O apoio ao esporte é

para se termuito importante e,

uma boa
, , .

equipe, e preciso ter

estrutura. Por isso ouma boa

apoio é fundamental", comentou
Ewald. Segundo os treinadores, o
custo para as categorias de base

,

não é muito alto. "O que é bom é

que percebemos que os atletas
estão empolgados com a

oportunidade. Só precisa agora de
continuidade", concluiu Paola.

Outros Participantes ,

Concórdia

Indaial

São Mi.Quel do Oeste

Principais Adversários

•

I

�CRO'MOART
COMUNICAÇÃO

,

" I
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COPA DO MUNDO: NÚMEROS FINAIS

esar
•

I ane

, ' .

Um jornal inglês noticiou
que o zagueiro Materazzi
teria chamado o meia
francês de, terrorista

,

BERLIM (ALEMANHA) -

A agressão em Materazzi e a

perda do título deveriam ter

tirado de Zinedine Zídane o

prêmio de melhor jogador da

Copa. Não foi, no entanto, o que
ocorreu. O astro francês, mesmo
tendo escorregado feio na final,
ficou com 'a honra de craque do
Mundial da Alemanha, informou
a Fífa ontem, em Berlim, dia

seguinte à vitória da Itália sobre a

França, na decisão por pênaltis.
Pela primeira vez, o francês

conquista a Bola de Ouro do
evento.

O craque de 34 anos viveu

ontem seu primeiro dia como

aposentado. Um dos dias mais

tristes dos últimos anos, disse a

amigos. Até' agora não se

conforma com o que fez no início
do segundo tempo da prorroga

ção, quando deu uma cabeçada
no peito 'do italiano Materazzi,
após ter sido ofendido pelo
adversário. Acredita que, se

estivesse em campo, poderia ter

ajudado a mudar a história da

..... ..'f.· ..·,

..t: .c,,(-
,'/!,;;_, .-1, .i"

,

! @IIII., ./1' ".> �!IIi!I,{$fi", ,]'I�"''} '.

Zidane foi recebido ontem pelo presidente da França,JacquesChirac,que elogiou o jogador
•

feita por jornalistas credenciados.
E a maioria vota antes do início da
finalíssima, pois o prazo se encerra

horas depois do fim do jogo. Por
isso,muitas vezes, nãoé levado em
conta o desempenho dos atletas
na partida mais importante da

disputa.
Zidane acumulou um total de

2.012 pontos e ficou pouco à

frente do zagueiro italianq.Fábio

. -

competiçao.
Nem o prêmio o animou. Até

ele disse ter sido injusta a escolha
• •

como número 1 do torneio. As

injustiças na definição do

ganhador da BoI? de Ouro são

comuns em Mundiais. E há

explicação para isso. A decisão é

o mundo se pergunta: o que
Materazzi. disse a Zidane?
sAo PAULO (SP) - Zinedine Zidane e Marta Materazzi se tram bam na

área italiana e trocam algumas palavras. Dirigem-se ao meio-de
campo quando o meia francês, irritado, volta e acerta uma cabeçada
em cheio no peito do zagueiro italiano.A irritação é visível:Zidane está
com os punhos cerrados e o olharcheio de ódio.
As imagens, recuperadas, da agressão que inverteu os papéis o

"estilista" agredindo o "açougueiro"
-

correram o mundo e deixaram'
uma dúvida: o que teria dito o zagueiro italiano para provocar tanta
fúria em Zidane? Com o cartão vermelho de seu maior astro, a França
perdeu terreno no jogo, que estava empatado por 1 x l , e a decisão foi
para os pênaltis. A Itália .venceu por 5x3 e conquistou o

tetracampeonato mundial,
O programa Fantástico; da Rede Global consultou especialistas em

leitura labial que verificaram uma ofensa do italiano à irmã do jogador, '

chamada de prostituta. Zidane também foi tratado com palavrões. O
quadro do programa causou polêmica durante a Copa ao expor frases
do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, no banco de
reservas. Parreira se irritou cqm, o que chamou de "invasão de
privacidade"e a Globo Ihefez um pedidoformal de desculpas. '

O jornal inglês Guardian tem outra versão: diz que Materazzi chamou
Zidane de "terrorista" Zidane nasceu em Marselha numa família de

imigrantes argelinos assim como boa parte da seleção francesa,não é,
um "francês puro'; o que provoca protestos e críticas do líder da
extrema-direita no paísJean Marie Le Pen.
O ministro dos Esportes da França, Jean-François Lamour, foi ao

vestiário da seleção francesa após o jogo mas não deu mais

explicações. "Podemos imaginar que foi uma provocação, mas a
I •

atitude dele é imperdoável. E uma aposentadoria estranha para
alguém que foi um grande campeãoldisse.O presidente da Federação

,

Francesa de Futebol, Jean-Pierre Escalettes, disse que Zidane estava

"infeliz"no vestiário."Temos de deixá-lo em paz, não tenho mais nada a

lhe perguntar': ,
,

Zidane não deu entrevistas durante toda a Copa na véspera da final, o
.

técnico da França, Raymond Domenech, disse que ele preferia "fazer a
explicar o que faz'Nâo apareceu para receber sua medalha de prata,mas,
eleito omelhor jogador da Copa do Mundo, terá de aparecer para receber'
a Bola de Ouro oferecida pela Fifa em parceria com a Adidas que é
também sua patrocinadora pessoal.Quem sabe então omundo terá uma
resposta para o que aconteceu dentro de campo naquelesmomentos.

•

Cannavaro, com 1.977. O
terceiro foi o meio-campista
Andrea Pirlo, também da campeã
Itália, com 715 pontos. O fato de
ser astro internacional, conheci
do mundialmente, também

ajudou bastante omeia francês.
/

OL'Equipe, porexemplo, estampou
como manchete "Zidane, incompre
ensível". O Guardian, da Inglaterra,
noticiou que Materazzi o teria

hamadd" .", dc o e terronsta, provocan o,

assim, sua intempestiva reação. O

craque vai, agora, descansar algumas
semanas com a mulher; uma ex

dançarina espanhola, e os três filhos. E,
só depois, analisará o que fazer: O Real
Madrid, seu último clube, deve
convidá-lo para exercer um cargo na

diretoria. A idéia do atleta é permane
cer morando na capital espanhola,
cidadeemqueafami1iaseadaptoubem.

,APOIO lOCAL: DESCENDENTES

Apósmuito sofrimento, torcida
italiana faz a festa emNereu

Italianos db Bairro Nereu Ramos comemoram o gol de Materazzi
/ '

}ARAGUA DO SUL - A comunidade italiana da região reuniu-se no

restaurante Per Tutti, em Nereu, corno fez em todos os jogos anteriores da

Seleção da Itália, e começou a festa. Música, vinho, canto, enfim, toda a

alegria e diversão típica, que contagia a todos. Conforme o jogo da decisão
entre Itália e França ia transcorrendo, os gritos de desespero para as jogadas
perigosas do adversário, eram constantes. Quando o pênalti foi marcado,
então, a chiadeira foi geral, se repetindo ao gol de Zidane. O primeiro tempo
teve ainda muito sofrimento para a torcida italiana, que só respirou aliviada
quandoMaterazzi, que foi autor do pênalti, conseguiu se redimirmarcando o
gol de empate para os italianos, numa cabeçada histórica.
O segundo tempo iniciou com a torcida italiana de Nereu confiante em

resolver tudo dentro do tempo normal, Mas isso não aconteceu, Veio o
,

tempo extra e a apreensão tomava conta da torcida da Itália, já pensando na
traumática final de 1994, quando o Brasil venceu nos pênaltis. Durante toda,
o tempo extra a torcida por gols era acompanhada por gritos de incentivo à

"Azurra", mas anda de gol. A preocupação, estampada em cada um dos
torcedores ítalo-brasileiros, se dissipou-se a, partir do erro de Trezeguet, que
chutou a bola no travessão, selando o destino da França, A partir do final da
jogo começou a festa em Nereu. Música, vinho, canto, dança e, finalmente,
uma carreata em homenagem aos vencedores da Copa 2006. "Agora é tetra,
é tetra", gritavam em coro os torcedores. Carlos Brandão

.
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Bolão da Copa
.Resqatando os palpites dos

, entrevistados sobre suas

previsões para a Copa doMundo,
,

. -sornente uma pessoa apontou a

\ ",Itália, entre os favoritos: o

'dirigente da Malwee, Cacá
Pavanello.Nos números finais,ele
levou a melhor, pois apontou
Portugal como surpresa e a

Argentina como decepção.
Quem mais citou Portugal foram:

,

Fred (preparador de goleiros da
Malwee), Chico (fixo da Malwee),
Bagé (ex-goleiro da

I

Malwee), '

Carlos Gamarra (preparador
físico do Juventus), Marcos
Moraes (auxiliar técnico da
Malwee), Leco (fixo da Malwee),
Cacá Pavanello (que ainda disse

que Portugal não é equipe
pequena),RenatoVieira (técnicoda
equipe juvenil da Malwee), Xoxo
(ex-jogador da Malwee), Kléber
Rangel (supervisor técnico da
Malwee),CláudioTubbs(daFME).

Decepção
Claro que a maior decepção desta

. Copa foi o Brasil,pois chegou com a .

maior expectativa. Dentre os que
apontaram o Brasil,estão Fred (que
disse que poderia ser surpreendida
nomata-mata),Chico,Bagé,Marcos
Moraes e Renato Vieira. Todos
apontaram que o excesso de
favoritismo poderia. atrapalhar o

desempenho da Seleção.
'Infel izmente,elesestavamcertos.

Futuro
,

O técnico campeão do mundo,
Marcelo Lippi, disse ontem que
ainda é cedo para .definir se

permanece à frente da seleção da
Itália."Minha intenção é ficar, mas é
duro pensar no futuro depois de
alcançar o objetivo rnáximo'disse o
treinador, que promete conversar

nesta terça-feira com o presidente
interino da Federação Italiana de
Futebol, Guido Rossi: Lippi está
envolvido indiretamente no

escândalo que atingiu o futebol
italiano nos últimos meses e pode
mandar a Juventus, seu ex-clube,
para a SérieCl (terceira divisão).Seu
filho Davide trabalha numa

empresa de agenciamento de
jogadores que pertence a

Alessandro Maggi, filho do ex
.

dirigente da' Juventus Luciano

Maggi, um dos principais acusados
de manipulação na, escala de

arbitragem e pressão sobre árbitros.

Chute pro alto
Também tiveram os que deram
palpites frustrados. Muita gente
apostou no Japão como surpresa,
mas o time de Zico sequer passou da
primeira fase.OdiretordefutebolAlcir
Pradi não acreditava no êxito

português.CarlosGamarra disse que
Zidane não conseguiria levar a França
muito longe:Miriane Jacobowski, da

,

DME de Massaranduba, o piloto da

Copa Clio Kreis Jr, o jogador de futsal
IgorTarnawskieotécnicodoJuventus
Alaor Palácios foram os que
apontaramaltáliacomodecepção.

Outros números
-

A polícia alemã concluiu que o

esquema de segurança utilizado
n.a Copa do Mundo funcionou
'perfeitamente. No balanço
divulgado ontem, durante a

disputa da competição
aconteceram 7 mil' delitos a

maior parte envolvendo
torcedores embriagados e

violentos. No total, 875 pessoas'
ficaram feridas, das quais 200

.

eram policiais. Segundo Michael
Endler, diretor da Central de

Informação para Eventos

Esportivos, ocorreram 9 mil
prisões ao longo da Copa, no
entanto, grande parte delas
foram apenas por prevenção.No
total, 38% dos casos registrados
tiveram relação com violência
entre torcedores.

•

Campeãomerecido
A final. desta Copa do Mundo
refletiu bern o que foi o espírito
da .:r,mr'2' ição. As duas equipes
que rr ê .. '. S,' aplicaram no sistema
defensivo chegaram à decisão e
levou'" melhor aquela que
melhor se aplicou. A competição
teve um número baixo de gols e
não revelou nenhum grande
craque ou alguma seleção que
jogasse bonito.A aplicação tática
venceu o espetáculo. E; apesar da
cabeçada, Zidane mereceu o

prêmio de melhor jogador.Afinal,
ele que carreqou o piano francês,
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Grupo A
..

Alemanha 4x2 Costa Rica
Polônia Ox2 Equador
Alemanha 1 xO Polônia
Equador 3xO Costa Rica
Costa Rica 1 x2 Polônia
Equador Ox3 Alemanha

, Grupo 8
Inglaterra 1 xO Paraguai
T, Tobago OxO Suécia
Inglaterra 2xO T. Tobago
Suécia 1 xO Paraguai
Paraguai 2)(0 T. Tobago
Suécia 2x2 Inglaterra
Grupo C
Argentina 2x1 C. Marfim
Sérvia Ox1 Holanda
Argentina 6xO Sérvia ,

Holanda 2x1 C. Marfim
C. Marfim 3x2 Sérvia
Holanda OxO Argentina
Grupo O

,

"

México 3x1 Ira
Angola Ox1 Portugal
México OxO Angola
Portugal 2xO Ira
Irã 1 xt Angola
Portugal 2x1 México
Grupo E

. '
.

EUA Ox3 Rep. Tcheca
Itália 2xO Gana ,

'Rep. Tcheca Ox2 Gana
Itália 1 x1 EUA
Gana 2x1 EUA,
Rep. Tcheca Ox2 Itália, I

Grupo F
Austrália 3x1 Japâo
Brasil 1 xO Croácia
Japão OxO Croácia'
Brasil 2xO Austrália
Brasil 4x1 Japão
Croácia 2x2 Austrália

.
.

Grupo.G '

C'oréia do Sui 2x1 Togo
. França.OxO Sufça
-. França 1 x,1 ,Coréia do Sul

Togq Ox2 Sufça
Suíça 2xO Coréia do Sul

.

. To99.0x2 França
.

'. Grupo H
, :

Espanha 4xO Ucrânia
Tu�lsla 2><2 Arábia Saudita
A. Saudita Ox4 Ucrânia
Espanha x TunIsia
A. Saudita Ox1 Espanha
Ucrânia 1 xO TunIsia

.

Oitavas-do-final
Alemanha 2xO Suécia
Argentina 2x1 México
Inglaterra 1 xO Equador
Portugal 1 xO Holanda
Itália 1 xO Austrália
Sulça (O) OxO (3) Ucrânia
Brasil 3xO Gana
Espanha 1 x3 França .

I '

, Quartal-da-flnal .
"�o , ' .'

Alemanha (4) 1 x1 (2) Argentina
Itália 3xO Ucrânia
Inglaterra (1) OxO (3) Portugal
Brasil Ox1 França

. SemifInal ,
. ,

Alemanha Ox2 Itália
Portugal Ox1 França
:"3' Lugar.

'

Alemanha 3x1 Portugal
1Ff...,· ;1; , . ,

ltálía (5) 1)(1 (3) França

,

,
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