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ie"� Vereador Llka confirma
no

liA 1�lua filiação no PartidoVerde
J a '

,

JZ", 'Olvereador e vice-presidente da Câmara de Jaraguá do
eSI �tl4 [urandir Michels, confirmou ontem pela manhã sua

•

sa, filiação no PY, em ato marcado para dia 2 de junho. Ele
CI, havia deixado o PT em abril, magoado por ofício da"
pOI

executiva do partido cobrando mensalidades partidáriasom '

ibe anbasadas, num total de R$ 7 mil.
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�ra � I PREVENÇÃO
Defesa Civil realiza encontro

ir estadual para discutir riscos
Começa hoje em Jaraguá do Sul encontro estadual que pretende
discutir problemas relacionados com as áreas de risco habitadas e

e )m o transporte de cargas.
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Frigorífico pega fogo
pela 2a vez neste ano

Em entrevista, Vicente Donini,
fala sobre os destinos da empresa

. 6 I DE OLHO: VIGILÂNCIA INTENSIVA
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No sábadoa
feira livre que
reúne três
famílias de

produtores
rurais voltou a

funcionar na

praça Getúlio

Vargas, porém,
" durante quase

toda a manhã
sob a vigilância
de fiscais
sanitários que
mediam, a

• temperatura de
caixas de isopor
onde estavam
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O Tribunal Superior
I Eleitoral vai analisar hoje se a

chamada "minirreforma

eleitoral", sancionada pelo
,

! presidente Luiz Inácio Lula da
,

"

Silva no último dia 10, valerá
i ou não para as eleições de
I-

i outubro.Na semana passada, o
i presidente do tribunal,

'i ministro Marco AurélioMello,
I sinalizou que as mudanças não
, valem para este ano. Segundo

ele, é preciso seguir o princípio
I
!

I

imagens externas no horário
eleitoral gratuito, que vai ao ar
a partir de 15 de agosto. No

entanto, o próprio presidente
Lula vetou o artigo 54 da lei,
mantendo as cenas externas.

Que sua assessor ia tem

colecionado como pedras
,

preciosas, mesmo que o

presidente e o PT, ao longo dos
anos, tenham condenado com

veemência o uso de tal recurso
em campanhas eleitorais pela

� Na semana passada � o presidente do

TSE� Marco Aurélio Mello, sinalizou que
as mudanças não valem para este ano

constitucional da anualidade.
Defende que qualquer,
modificação normativa do

processo eleitoral tem que ser

feita com antecedênciamínima
de um ano. Com isso, interesses
diretos do presidente Lula
estariam assegurados. Para
baratear as campanhas, o

projeto proíbe a distribuição de

brindes, como bonés, camisetas,
a participação de artistas e a

realização de showmícios. A
nova lei também proibia o uso,

pelos partidos políticos, de

• FRASE

TV. Acusavam, até então, a

influência do poder econômico
para determinar a vitória de
adversários nas urn�5-. O TSE
estará se pronunciand� quanto
a preceitos' da nova lei

aplicáveis ou não às eleições de
2006. E terá como basemaior a
lei fundamental, que precisa ser

um pouco mais amada, disse ele,
se referindo à Constituição.
Segundo O presidente do
Tribunal Superior Eleitoral,
ministro Marco Aurélio

Mellov.alguns pontos da
•

minirreforma poderão ser

aplicados nas eleições deste ano.
Mas as mudanças mais

consistentes ficarão para 200S.
Avisou que o Tribunal irá pinçar
o que realmente pode ser

aplicado nestas eleições. Para
Mello, aprimoramento da lei é
"a busca de meios que impeçam
o abuso do poder econômico e

a propaganda enganosa".
Sobre a manutenção dos
showmícios e distribuição de

camisetas, o presidente do TSE
disse que isso depende da

repercussão desses atos no

processo eleitoral, o ministro
disse que se a resposta for

. , - ,..

positiva, com repercussao, nao

haverá observância destas

regras em 2006. Entretanto,
alerta que quem vai bater o

martelo ,é o colegiado do
Tribunal. Entre os partidos
políticos, a agonia continua e

aumenta. O tempo corre e, ao

mesmo tempo, encurta prazos

para procedimentos das

campanhas. Além do que,
"mantida a verticalização de

partidos, vai por água abaixo
interesses explícitos de

. "" ". .

cornposiçoes espunas visto o

objetivo único, que tem sido o

poder pelo poder.

•

"Se eu não estiver ao lado do Matheus, lutando por ele, quem estará?"

Lula faz acenos para Serra e Aécio Neves
,

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva foi informado
na última semana de uma

pesquisa que lhe dava vitória

2010. Se Lula se reeleger, eles
avaliam que o .desgaste
natural de oito anos de poder
e a impossibilidade do petista
de disputar um novo

mandato aumentarão a

chance de um tucano

retornar ao Palácio do
Planalto.

Claro , , ,

que e ternerano

fazer planos em política com

tanta antecedência, além de

depender da derrota de um

candidato que dizem apoiar
fortemente. O cenário

político no Brasil muda com

facilidade e rapidamente.
Mas políticos traçam planos
de longo prazo. Não foi à toa

. que Serra abriu caminho para
Alckmin tão facilmente. E
Aécio não saiu

antecipadamente de graça da

briga tucana em 2006.
O presidente da Câmara,

Aldo Rebelo (PC do B-SP),
foi um dos que conversaram

com Serra em nome de Lula.
O prefeito de Belo Horizonte,
Fernando Pimentel (PT), tem
cultivado Aécio. E ouviu

/
pedido de Lula recentemente

para manter esse canal bem
aberto. O próprio Pimentel

quer concorrer ao governo de
Minas em 2010. Com apoio de

quem? Ora, Aécio.
O que Lula. ganha

"namorando" oposicionistas?
Além de evitar ataques
pesados de políticos com

chances de conquistar o

governo dos dois maiores

colégios eleitorais do país,
mantém uma interlocução
que pode ser útil para um

segundo mandato.
Aécio bate muito no PT e

pouco em Lula. Serra também.
Se Alckmin for derrotado,

Serra e Aécio serão os

"donos" do PSDB. O atual

presidente da legenda, Tasso
[ereissati (CE), perderá força.
A base congressual de Lula
está destruída. O petista terá

de contar com forças políticas
para além, do PMDB. Daí a

importância de não hostilizar
Serra e Aécio.

Alberto Dimenstein, jornalista

• CORREIO DO LEITOR

,

O CORREIO DO POVO

Agressividade na Infância" e Adolescência
Para falar da agressividade na infância

e adolescência é necessário analisar e falar
também do meio-ambiente em qye a

criança e o jovem estão inseridos (local
de convivência: família, escola etc) e os

.

diferentes fatores que podem intervir na

sua reação (como os programas de TV,
grupos de amigos etc).

,

E comum ouvir pais ou professores
afirmarem: "Não sei o que fazer com o meu

filho ... ", "Não temos mais o que fazer com
este aluno, já tentamos tudo ... " Parece '

que todas as possibilidades para "mudar"
esta criança ou adolescente já foram

esgotadas. Começa, então, a busca por

profissionais da saúde, médicos, psicólogos
ou psiquiatras, para tratar esse sintoma.

Mas, o que leva uma criança ou

adolescente a ser agressivo?
A agressão, muitas vezes, é uma forma

de reação contra uma situação de tensão

ou ameaça do meio para com a criança
ou adolescente. Eles não conseguem lidar
com a alta carga de ansiedade, medos e

cobranças a eles colocados e, então,
reagem mais agressivamente, uma vez que

,

-o próprio meio não colabora para o alívio
desses sentimentos. Assistir ou participar
de brigas familiares, não receber

orientação ou suporte emocional, ser

submetido a humilhações, sofrer violência
física ou verbal, ser educado por pais que
evitam dizer "não" quando necessário,
gerando filhos com comportamento
possessivo, ou por pais que exercem muita

cobrança, são alguns dos fatores

estressantes e que colaboram muito part
que a criança ou adolescente se torne mats

agressivos. A agressividade não é,
geralmente, um traço da personalidade,
mas uma resposta à influência desses
fatores externos.

Assim, não é possível avaliar a

agressividade somente como um distúrbie
de comportamento ou uma reaçã? I:..

inadequada da criança ou adolescente. E
preciso entender o ambiente e as relaçõel
com que convivem, ídentíficando esses

possíveis estressares, para que a resolução
da situação seja mais eficaz e benéfica pan
todos.

O melhor procedimento para com a

criança ou adolescente é, portanto,
observar suas atitudes e procurar mantef
um diálogo para descobrir a causa d9
problema, pois nesse caso é melhor ajuda
do que punição, para interromper o ciclo
de agressividade ou até de violência. I

A ajuda profissional é indicada quando
os comportamentos agressivos ou violentos

perduram por longos períodos, não sendo
transitórios e sim desencadeadores de
brigas constantes.

A relação de cumplicidade entre a

criança ou adolescente e a família, os

educadores e os profissionais que os

atendam é fundamental para a melhora,
principalmente quando eles percebem que
os adultos "enxergam" os seus problemas,

Maris Solange Mabtner, psicóloga
Sandra Fonseca de Abreu, psicóloga

Com o olhar infantil
Visitar mais uma vez a" Exposição

PERSPECTIVA 2006, com meus alunos
de 5º a sa séries da E.E.B Prof. Valdete I.

Piazera Zindars, foi um momento especial.
Ao apreciar obras de arte, imaginamos

o processo construtivo que levou a esta

obra. Observamos as formas, as cores, os

materiais, os tamanhos variados e sentimos

emoções, sensações e etc. A diversidade
dos materiais e meios utilizados nas

produções ali expostas, concentram o

interesse do artista, no sentido da
existência e nas relações que se

estabelecem a partir dela. Elementos

insignificantes devolvem ao olhar

significaçôes transformadoras.
O artista é aquele que por intuição ou

por reflexão, consegue recriar uma

realidade em sua obra. Quando
apreendemos a realidade que o artista

transmite, geralmente de forma intuitiva,
estamos em condições de usufruir O

ensinamento sobre o mundo que toda a
,

verdadeira arte contém..E um convite ao

espectador a se tornar parte desta

produção artística.

Através do olhar de meus alunos,
tenho sempre uma outra visão de uma

O CORREIO DO POVO
Diretor editorial/administrative: Francisco Alves
Editora: Patricia Moraes

•

exposição de Arte.
Um outro olhar, de um outro ponto de ......

vista, inclusive de diferentes alturas, nos

enriquece com sua tridimensionalidade

particular. Observei a relação dos alunos
com as diferentes obras. Era lúdica! A
atmosfera lúdica se fez presente logo na

saída da escola, quando todos enfileirados
fizeram o trajeto a pé. Logo na chegada à
SCAR nos deparamos com rampas que são

um convite à correria e ao silêncio que se

faz necessário nos Museus, galerias e etc,

Atentos, foram apresentados às obras e

ao final fizeram uma reflexão daquele
momento de conhecimento artístico. Pedi
que resumissem aquela experiência em urna

palavra e que a representassem grafica
mente. Constatei nos trabalhos executados,
que as palavras mais usadas e que resumem

a nossa participação foram: ARTE,
ALEGRIA, CONHECIMENTO, PRA·

ZER, ENCANTAMENTO, SILÊNCIO,
CRIAÇÃO, SURPRESA, DEDICAÇÃO,

'" �

IMAGINAÇAO E EMOÇAO.
,

Cristina Pretti, protessora de Artes e presidente da

Associação Jaraguaense de Artistas Plásticos

(Ajap)

, ,

no primeiro turno contra o

postulante do PSDB ao

Palácio do Planalto, Geraldo
Alckmin desde que

Anthony Garotinho não seja
candidato pelo PMDB, e

-

tudo indica que não será.

Ou seja, um cenário

muito otimista. Lula gostou
dos números, mas comentou
com auxiliares que acha que
a campanha eleitoral será
duríssima. Recomendou que
não julguem que será fácil
derrotar Alckmin.

Preparando - se para a

batalha; Lula fez acenos nas

últimas semanas para dois
candidatos do PSDB a

governador que são francos
favoritos em seus Estados:

José Serra em São Paulo" e
Aécio Neves ern Minas
Gerais.

Serra e Aécio têm outra

coisa em comum. Querem
,- concorrer à Presidência em

.

• Rosane Minatti, dona-de-casa moradora de Corupá e mãe de um garoto de o�o anos portador de distrofia muscular.
{�

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pere
mail redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de. Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

,

(
,

(

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251 -200 I Caixa Postal 19 I Centro I

•

Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 3371,-1 9191 Fax 3276-32581
e-mails: redacao@jornalcorreiodopovo.com.brl

comercia I@jornalcorreiodopovo.com.br
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CELSO MACHADO

t Filiação está
IPTlarcada para

�ia 2 ..de junho
na Vila Nova
2�

}ARAGUÁ DO' SUL- O
(�ereador Jurandir Michels, que
�stava sem partido, oficializou
ontem pela 'manhã sem

4ngresso no Partido Verde, que
áinda não tem definida sua

'postura em relação ao governo
(do prefeito Moacir Bertoldi

F(PL). Também vice-presidente
(da Câmara de Vereadores, ele
havia deixado o PT no dia 13

.

ede abril, magoado, segundo
<disse à época, com ofício da
.diretoria executiva que cobrava
.dele mensalidades partidárias
devidas, num montante de R$
í 7 mil. A cobrança teria deixado
.o vereador constrangido,
segundo ele mesmo, já que,

garantiu então, .que havia
,

Jconversado no sentido de

parcelar a dívida. A primeira
, .

filiação de Michels foi no

PSDB, quando ainda não tinha
pretensões de disputar cargo
eletivo. Pequeno comerciante,
concorreu a vereador em 2004.
Naquele ano o PT conseguiu
duas cadeiras no Legislativo, a
outra com Jaime Negherbon.
Lika, como é' conhecido
popularmente, disse que optou

"

pelo PV por tratar-se de um

partido "que não tem donos e

que pensa em grupo". Afirmou
que sua decisão baseou-se em

consultas feitas a lideranças
cornunitárías e eleitores que lhe
deram o voto há pouco mais de
um ano. "Não quis ingressar em
um partido commaior estrutura

porque, fatalmente, não teria

muito espaço para discutir
idéias e propostas, como ocorria
no PT", disse o vereador. Acha
que pode dar boa colaboração
em propostas e ações que o PV
tem para desenvolver jU11tO a

área rural do município. Por

exemplo, em questões legais de

extração de madeira para uso

próprio junto ao Ibama, Fatma,
secretaria municipal de
Desenvolvimento Rural e

Fundação Jaraguaense de Meio

Ambiente."Sempre que,

possível, nos antecipar a

problemas que possam surgir e

orientar corretamente". O

presidente do PV jaraguaense,
Antônio Eckert, disse que o

partido ainda não definiu sua

postura em relação ao Executivo

municipal. Ou seja, se fará
. - "-

oposiçao, se sera situaçao ou se

terá uma atuação independente
agora que ocupa Ulna das onze

cadeiras da Câmara de Ve
readores. "Estamos deliberan
do", resumiu Eckert. O PV

participou da eleição majo
ritária municipal em 2004

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,

\ I
\

Michels passa a ser o terceiro vereador do PV em Santa Catarina

apoiando Bertoldi, entretanto,
de lá para cá promoveu mLI

danças internas na diretoria
executiva que lhe deram outro

perfil. Em Jaraguá do Sul o

partido tem cerca de 300 filiados
e pretende, segundo Eckert,
com a visibilidade que passa a

ter no Legislativo, articular sua

, � ,

composiçao ern outros mum-

cípios da região. Em Santa
Catarina, Jurandir Michels pas
sa a ser o terceiro vereador da

sigla, os ou tros dois são de

[oaçaba e Brusque. A filiação está
marcada para dia 2 de junho 11CQ
salão de festas da Igreja Rainha
da Paz, no bairro Vila Nova.

�)

Fórun permanente discutirá movimentos populares de Jaraçuá

•

CESAR JUNKES

.0.:.....

Telefonia social
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara poderá apreciar\

esta semana projeto de lei que cria o telefone social. A aprovação
do projeto, que altera a Lei Geral de Telecomunicações, é o

primeiro passo para a implantação do sistema. Atualmente há
27 milhões de famílias no Brasil, inclusive em Jaraguá do Sul,
que não têm em casa o telefone fixo. De imediato, cerca de 12
milhões de famílias "deverão aderir ao novo serviço. Será fixado
um limite de renda. Em princípio deve ser limitado a famílias que
ganham até três salários-mínimos por mês, o que atinge cerca

de 75% da população brasileira, segundo o IBGE.

•

Expectativa
o PV pode crescer em

Jaraguá do Sul e, por
conseqüência, dar o primeiro
passo para uma efetiva

articulação em municípios
vizinhos, Aliás, motivação
paisagística é o que não falta .

por aqui, observado o que diz
parte de seu estatuto.

Entretanto, tudo vai depender
do agora verde e vice
presidente da Câmara,
vereador Jurandir Michels,
Está entusiasmado.

Vozes
Depois da Ujam, que reúne
as associações de
moradores de Jaraguá do
Sul, agora surge o Fórum dos
Movimentos Populares.
Nova ferramenta em defesa
das necessidades da

população, de modo mais
evidente das áreas

periféricas, quase sempre
esquecidas depois da

contagem dos votos, A

instituição é heterogênea em
, -

sua cornposiçao.

•

I

•

--

Entidade apartidária pretende ser o elo de ressonância entre reivindicações populares e o poderExecutivo

ligadas a vários partidos
políticos. Como regra geral dos
representantes de associações de
moradores, igrejas, direitos
humanos e partidos políticos, a

queixa de que pleitos populares
não tem o atendimento

esperado 11a prefeitura. "E isso

prejudica a população corno um

-todo", disse o vice-presidente da

Ujan11 Luiz Hirschen. Emerson

Gonçalves, secretário geral do

PSB, disse que, a partir de agora,
•

o Fórum vai questionar
juridicamente as reivindicações
que forem protocoladas junto ao

Executivo. "Eu diria que é o

primeiro passo para a profis
sionalização dos movimentos

populares", estes, segundo ele,
.

apanhados de surpresa quando
da majoração das passagens de
ônibus (média de 8%) e, tam

bém da tarifa de água (20%)

determinados por decretos do
prefeito Moacir Bertoldi (PL).
"Se já existe um fórum de desen
volvimento econômico na área

empresarial e do Executivo

municipal, a partir de agora
também existira o dos movi
mentos populares", emendou.O
próximo movimento do Fórum
será a sua constituição legal, com
elaboração do estatuto e escolha
dos dirigentes.

Si
,

2f }ARAGUÁ DO SUL- "Éramos

f,vozes isoladas, não nos ouviam,

olllas agora isso acabou". A

.)�firmação é do vice- presidente
da Famesc (Federação das
'"

JAssociações de Moradores de

,Santa Catarina) 1 Agostinho
')

.Zímrnermann, feita 110 sábado
!I

,pelamanhã durante reunião para
'a formação do Fórum de \

Movimentos Populares na sede
'�do Sindicato dos Trabalhadores
{!has Indústrias da Alimentação.'
, Segundo Zimmermann, o Fórum
tem com meta fortalecer idéias

,

"de farina apartidária. "Isso aqui
'(não é um reduto de petistas,
como alguns costumam dizer",
afirmou o dirigente, lembrando

S�que todos os segmentos,
,. -

'inclusive os partidos políticos
tinham sido convidados (PSB,
PMDB, além do ,PT foram

.

representados). "Se outros
I (partidos) não compareceram, a

,

,culpa não cabe a urn só

(referência ao PT)", disse ele,
Ir-- acrescentando que "apenas são

pessoas que se dispõem a

participar mais". Deu, como

exemplo, a Ujam (União
[araguaense das Associações de
-Moradores) onde atuam pessoas

�ndos
o churrasco que o PV vai
promover dia 2 de junho
(uma sexta-telraj no salão de
festas da Igreja Rainha da
Paz, na Vila Nova, para filiar
Michels custará R$ 5,00,
Deduzidas as despesas, o

restante vai para o caixa do

partido, por natureza já
bastante raso, Está entre os

que, menos recebem verbas
públicas por conta do
chamado Fundo Partidário.

Verdade!
Na tensa reunião entre
famílias de produtores rurais
e a vice-prefeita Rosemeire
Vase! (PL), par causa de

alegada (e visível) falta de

higiene em produtos vendidos
na praça Getúlio Vargas,
alguém disse: se levar a lei
ao pé da letra, fecham 90%
dos estabelecimentos da
cidade, Exageros à parte, de
fato, alguns assemelham-se
a banheiros públicos.

Crescendo
As disputas em eleições para
diretorias de associações de
moradores tem levado às
urnas um número crescente
de pessoas quando ocorre

com duas chapas. Domingo,
no Estrada Nova, não foi
diferente. Nada menos que,

502 votantes em manhã
bastante chuvosa. Com
apenas um voto em branco e

outro nulo.lnequívoca
, demonstração de

participação popular,

Em pauta 2
A Ujam, a Famesc e, agora, o

Fórum de Movimentos
Populares não pretendem se

dar por vencidos quanto a

majoração da água no início
do ano e, mais
recentemente, das

passagens de ônibus do

transporte coletivo urbano.
Que compete ao prefeito
fazer por decreto, sem

necessidade de aprovação
da Câmara de Vereadores,
Vem chumbo grosso por aí.

Dedurado
o prefeito Moacir Bertoldi
(PL) foi acusado de,
juntamente com assessores,
estimular a composição de
uma chapa opositora ao

comando da associação do
Estrada Nova, que seria .

manipulada pelo PT.
Coincidência ou não, durante
a votação e contagem de
votos, funcionários da

prefeitura e de confiança dele
puderam ser vistos
observando à distância.

Em pauta 2
Aliás, nunca se viu tanta
discussão em torno de tarifas

,

públicas como agora, Claro
resultado da participação
popular em temas que
começam a ser questionados
mais amiúde, Se são pessoas
motivadas por influência de
líderes de partidos políticos é
o que menos importa. O que
conta é que acabam sendo
ouvidos pelos que têm

responsabilidades e

satisfações a dar,

Ausentes
Mas, na composição da
entidade, há filiados do
PMDB e do próprio PL. Até
mesmo o presidente eleito
domingo e atual vice

presidente, Antõnio Araújo,
não tem filiação partidária.
Justina da Luz, que entrega o

cargo no início de junho,
responde: se o PT aparece
mais, é porque os outros não
se interessam muito pela
discussão de problemas.

Termômetro
Eleição para deputado em

Jaraguá do Sul vai balizar, de
modo inquestionável, a

quantas anda o conceito da

administração pública
municipal, que em outubro
completa um ano e dez
meses de gestão. Ainda com

os ouvidos latejando com as

promessas de campanha,
eleitores de não poucos
bairros andam nervosos. E
falando alto.
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• POUCAS & BOAS
, : Cara a cara,

· o prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL) e o presidente da
! r-

Câmara de Vereadores, Marcos Mannes (PSDB), devem
: participar, provavelmente no sábado, de debate no

programa "A voz do povo", comandado por Moacir Mafra,
o Zuco, na Rádio Comunitária Pró-Guararnlrlrn. No sábado

c passado, o prefeito esteve no programa para rebater as

,
r críticas do vereador. que, em reportagem publicada na

, .

! última edição de O Correio, acusou Peixer de não cumprir
a maior parte das promessas de campanha, obras que

,

i , constam no plano de governo da coligação PFL/PP. O
I

: prefeito não poupou adjetivos ao tucano.
'.

I

I�'----------------------------------�
1 1
,

: f
I

.

I Audiências 1
,

: (
,

Debate
Audiência pública no

plenário da Assembléia

Legislativa debate hoje, às
10h, projeto do ICMS

Ecológico, de autoria do
líder da bancada do PT,
deputado Francisco de
Assis Nunes. A proposta
pretende incluir critérios
ambientais na distribuição
do imposto no Estado. No
Sul, apenas Santa Catarina
ainda não adotou a medida.
O projeto tramita há mais
de cinco, segundo
informações da assessoria
do deputado.

Deputado Dionei Walter da
: Silva (PT) tem hoje audiências
,

I .

no Ministério da Agricultura e

I no Ministério do

I Desenvolvimento Agrário, em

: Brasília. Vai tratar da

� - prorrogação das dívidas de
I custeio dos rizicultores, com
I vencimento em 2006. Dionei
!

I
I
,
,

também vai apresentar
dificuldades encontradas pelos
produtores para acessar

programas da Conab

(Companhia Nacional de

Abastecimento).

S,erá?
Convênio de gestão
compartilhada entre a

Casan e a Prefeitura de

Piçarras foi firmado na

última quinta-feira. Com
quatro repasses que
somam R$ 500 mil - R$
•

125 mil pagos no ato da
assinatura -, serão feitas

ampliação e melhorias do
sistema de abastecimento
de água do município, e

outras obras. Pelo menos

é o que diz o termo aditivo,
em que a Casan também
se obriga a elaborar
projetos, prestar <'

assessoria, auxiliar na

elaboração d·e editais,
prestar contas, além de
manter e operar unidades

componentes do sistema
de abastecimento. Ufa!

Audiências 2
Acompanham o parlamentar
nas audiências representantes
dos rizicultores de Santa
Catarina, que apresentarão
proposta de prorrogação dos
financiamentos de custeio de
safra que vencem em 2006.
Querem o pagamento em cinco
parcelas anuais, . a partir de
2008. A maioria des rizicultores
também diz não conseguir

.

participar do programa de

preço mínimo, por exemplo,
porqúe a Conab só compra
arroz seco e classificado. As

soluções para questões de
•

armazenagem são outro ponto
da pauta em Brasília.

I
,

I
I
i

•

r

E hoje
Sancionada pelo presidente
Lula no último dia 10, o Tribunal

Superior Eleitoral analisa hoje
se a chamada minirreforma
eleitoral valerá ou não este ano.

O princípio constitucional, pelo
qual nenhuma regra eleitoral

I pode ser mudada a menos de
I

,

um ano das eleições,I certamente terá peso na

decisão. Pelo projeto, ficam
L. proibidas a distribuição de

brindes, a participação de
artistas e a realização de

,- showmícios com a proposta de
baratear as campanhas. .

•
• •

I •
•

• •

Resolve?I

Provável
Em Schroeder, o contrato •

com a Casan vence em

setembro e o prefeito
Felipe Voigt (PP) sinalizou
que poderá renová-lo e

aderir a gestão .

compartilhada, até porque o

orçamento, apertado,
dificilmente permitirá ao

• • • • •

municipio assumir o serviço
sozinho. Mas quer prazos'
curtos para execução das

•

obras pela companhia, que
há muito não investe um
tostão no município, com
problemas freqüentes de
falta de água e água turva.

Moradores de bairros situados
nas margens da SC-413, em

· Guaramirim, organizam
•

fechamento da rodovia para o

mês que vem, no dia 24: Será o

terceiro em menos de um ano,

para protestar pela inércia do
Governo do Estado na

realização de obras de
melhoria que garantam
segurança àquela gente. A

indagação é: até que ponto este

tipo dé manifestação - ainda
que talvez a única forma
encontrada pelos moradores

para externar sua indignação -
surte resultado prático? Este

tipo de ato se tornou tão comum, .

que talvez já não cause nenhum
efeito ou constrangimento aos

governantes.

Encontro
o pré-candidato do PFL ao

Governo do Estado,
Raimundo Colombo, se

reúne hoje com lideranças
do PFL de Guaramirim. O
encontro está marcado

para as 19 horas, no

Parque de Exposições .

. Perfeito Manoel de Aguiar
(BR-280, km 53). O
encontro está sendo

organizado pelo prefeito
Mári.o Sérgio Peixer.

•

,••
L_ __

BATE E VOLTA: REJEITADO EM JULHO PASSADO, PROJETO FOI REENVIADO AO LEGISLATIVO
-

•

Projeto para construção de passarela fica pronto em.15 dias

CAROLINA TOMASELLI

� Despesas de 2004
são referentes a

serviço de lixo e do

hospital municipal

•

GUARAMIRIM Dois

projetos de lei do Executivo em

tramitação na Câmara de
Vereadores reconhecem des-

•

pesas do exercício de 2004 do
Hospital Municipal Santo
Antônio e com serviços de
coletiva, transporte, tra

tamento e destinação de lixo.
Protocolados sob os números
33 e 34 no dia 5 de abril, com a

assinatura do à época prefeito
em exercício José J oaquim
Fernandes (PP), eles estão

sendo analisados pelas
comissões permanentes da Casa
e devem ir a plenário nas

- . -

proximas sessoes.

O projeto número 33
reconhece despesas que somam
R$ 187.004,25, a serem

,

liquidadas e pagas às empresas
Serrana Engenharia Ltda e

Se lurna Ltda. A primeira,
referente a outubro a dezembro
de 2004, pelos serviços de
coleta, transporte, tratamento

6
e disposição final de lixo,
totalizando R$ 176.504,25. Já a

segunda, também pelos meses

de outubro e dezembro daquele
ano, pela coleta e disposição

•

SÇHROEDER - O projeto de

construção de uma passarela na
ponte que liga o Bairro João
Pessoa,' de Jaraguá do Sul, ao

.

município de Schroeder, deve
ser concluído dentro de duas
semanas. A informação é do
vice-presidente da Câmara de
Vereadores de Schroeder,
Valmor Pianezer (PFL), autor de
moção endereçada ao

Legislativo de Jaraguá do Sul há
cerca de 20 dias, solicitando
apoio para elaboração do projeto
e para que os vereadores possam
intermediar uma parceria entre

as duas Prefeituras para
execução da obra.

"O vereador Terrys (da Silva
- PTB) já nos procurou, porque
ele e os outros vereadores de

Jaraguá do Sul também
consideram importante esta

obra. Estamos mantendo
contato para tentar conseguir
esta benfeitoria, importante

. - .

para o nosso munICIpIO e

também para os moradores do

João Pessoa", afirmou Pianezer,
também autor de indicação ao

Executivo para implantação de
luminárias na extensão da

I

CESAR JUNK[Sfinal de resíduos -hospitalares,
somando R$ 10.500,00.

Já o projeto de lei 34
reconhece despesas do
exercício de 2004 do Hospital
Municipal Santo Antônio, no
valor total de R$ 559.193,35.
São R$ 305.561,50 de despesas
pagas e. não empenhadas de

. agosto a dezembro daquele ano

com folha de pagamento dos
servidores e outros R$
254.865,38, não pagas e não

empenhadas em 2004. a
fornecedores diversos.

-

E a segunda vez que os dois

projetos tramitam na Câmara.
No ano passado, foram
protocolados ern 11 de julho e

rejeitados no dia 18 de outubro
ainda nas comissões

permanentes da Casa, sob

recomendação do TCE

(Tribunal de Contas do Estado).
Na última sexta-feira, o

presidente do Legislativo,
Marcos Mannes (PSDB), e os

vereadores Osni Bylaardt
(PMDB) e Evaldo [unckes (PT)
foram ao Tribunal pedir
orientação sobre os projetos. "O' ""�,� _

Tribunal entende que se há Projetos levama assinatura do, à época, prefeito em exercícioJosé Fernandes
dívidas, o prestador do serviço
deve receber. Não precisa de lei
au torizativa", informou

[unckes.
Mannes manifestou dúvidas

sobre o teor dos projetos'e
informou que vai marcar uma

reunião ainda esta semana com

t

,

•

•
,

r,
,

-

C
e

r

todos os vereadores para debater
,

as matérias. E que, segundo ele,
de Administração e Finanças,
Marcelo Deretti, disse que para

poderem ser efetuados os

pagamentos, ainda que estejam
os recursos para quitar as

dívidas constam no orçamento
do município deste ano, que foi

aprovado pelos vereadores em

dezembro último. Já o secretário

. ,

previstos no orçamento, e

preciso o reconhecimento do

Legislativo.

•
•

principal ponte de acesso ao

município. "Nas extremidades
-

tem luz, mas no centro não. E
uma questão de segurança,

porque muitas pessoas
trabalham e estudam à noite e

precisam fazer a travessia da

ponte", disse.
Segundo Pianezer, a cons

trução de uma passarela é

reivindicação de anos da
comunidade tanto de Schroeder
como do bairro jaraguaense, já
que muitos que moram de um

lado, e trabalham ou estudam
do outro. "E como não tem um

acesso exclusivo para pedestres
e ciclistas, eles têm que passar

-

pelo leito da ponte. E muito

perigoso", salientou o vereador,
citando, ainda, que pelo fato da
escola do João Pessoa não ter

ensino médio, amaior parte dos

jovens que lá residem estudam
na Escola Miguel Couto, em

Schroeder.
Ainda de acordo com o

vereador, uma vez concluído o

projeto e com o valor total da
obra em mãos, a idéia é agendar
uma reunião entre a's
vereadores e os prefeitosMoacir

•

-

•

. "

Pianezer: "Pelo menos 500 pessoas utilizam a ponte diariamente"

que solicitou ao Legislativo de

Jaraguá do Sul aelaboração di

projeto pelo meSIUO dispor de
mais recursos que a Câmara de

Schroeder.

Bertoldi (PL, Jaraguá do Sul) e

Felipe Voigt (PP, Schroeder)
para tentar um acordo entre os

dois municípios para viabilizar
a obra. Pianezer também disse

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Em alguns casos,

diferença de preço
entre os remédios
chega a 120%

•

TERÇA-FEIRA, 23 de maio de 2006 I 5

NO BOLSO: EFEITO É O MESMO, MAS O PREÇO É BEM MAIS BAIXO

. �

DAIANE ZANGHELINI •

}ARAGUÁ DO SUL - No dia 20
de maio, a Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária)
lembrou o Dia Naciona! do
Medicamento Genérico. Os

genéricos estão no mercado
brasileiro desde o ano 2000 e

. �. .

possuem o mesmo pnncrpio ativo,
fonna farmacêutica, concentração
e via de administração que os

medicamentos de referência .

(éticos), com a vantagem de serem
mais baratos.

O preço de ummedicamento

genérico é cerca de 400/0 mais

barato que o de marca. Um

exemplo é o antibiótico para

garganta e amídala Amoxi-Ped
250 mg, que custa R$ 28,68,
enquanto o genéricoAmoxicilina

.

250mg é R$ 13, uma diferença de
1200/0. A eficácia do genérico é

comprovada através de vários
, testes realizados pelo Ministério

; . daSaúde e, com isso, os fabricantes
não precisam investir em

,pesquisas ou propaganda, e é

I
•

•

)

I

justamente esse fator que toma os

genéricos mais baratos. Em

Jaraguá do Sul, os medicamentos
�''_ ". .

genencos sao responsaveis por
cerca de 12% das vendas em

,

algumas farmácias, mas durante o

inverno a venda é mais elevada,
devido a maior ocorrência de

alergia e febre. Os medicamentos

genéricos englobam, em sua

maioria, os antibióticos (infec
ções) e antiinflamatórios, mas

também alguns tipos de antitér
micos (remédios para a dor e a

,

. febre) , corticóides (doenças alérgi-
cas, como a rinite e a bronquite),
remédios para hipertensão
(pressão alta) e antiulcerosos

(estômago). Com a disseminação
do genérico, eles são encontrados
em forma de comprimido, xarope,
gota e pomada ..

De acordo com a farmacêutica
Estela Maris Decker Pereira,
apesar da confiabilidade já

,

comprovada dos genéricos, alguns
médicos domunicípio continuam
indicando aos pacientes o

remédio de marca. Ela também
destaca que muitos idosos que

procuram a farmácia com a receita

médica não acreditam que o

genérico tenha a mesma qualidade
que omedicamento de referência.

•

"Alguns já ouviram mentiras,
,

I

Estrada Nova recebe área de lazer)

}ARAGUÁ DO SUL- A
Prefeitura de Jaraguá do Sul

entregou à comunidade do Bairro
Estrada Nova, em cerimônia de

inauguração realizada namanhã do
último sábado (20), uma área de
lazer construída junto à Emef
Marcos Emílio Verbinnen.

,Viabilizado por meio de urna

'parceria entre a Secretaria de

'Educação e Cultura, a Associação
de Pais e Professores da unidade
de ensino, a Fundação Municipal
de Esportes e a Câmara de

Vereadores, o espaço conta comum

campo de areia medindo 14m x

30m, 011de foram investidos R$
18 mil em recursos da FME e do

Legislativo Jaraguaense.
Na oportunidade; também

foram apresentadas melhorias
feitas na escola, onde a Secretaria
de Educação investiu R$ 4,6 mil
na reforma de salas de aula para as

turmas de 4° e 5° ano,

proporcionando a abertura de 50
novas vagas para a comunidade.
Além. disso, também foi'
reformada a sala dos professores,

\

porém com recursos da APp. A

•

•

•

CESAR JUNKES
�, .4 ""

.

,

Medicamento genérico não é o similar, alerta a farmacêutica Estela

como a de que o genérico é feito
com farinha, e é difícil convencê
los de que o efeito é o mesmo",
explica.OmetalúrgicoOziel Alves
Leandro, 25, acredita que, de fato,
o remédio genérico tenha amesma

eficácia que o de marca. "Há cerca
de um ano, comprei um genérico
para rinite alérgica e em poucos
dias eu já estavame sentindo bem,
pagando bem mais barato",
comenta.Vale lembrar que os

medicamentos genéricos têm uma

tarja amarela nas embalagens com

a letra G (maiúscula em azul

marinho) e as palavras
"Medicamento Genérico" em

destaque. O genérico também não

deve ser confundido com o similar,
". . ';'

que contem o mesmo pnnctpio
ativo e indicação terapêutica do
remédio de referência, mas,

embora registrados no Ministério
da Saúde, não foram submetidos
ao teste de bíoequivalência. O
medicamento similar só pode ser

tomado se indicado na receita

médica do paciente.

DrVUlGAçAO
, ,,�'

•

Investimentos de R$ 18mil da FME e da Camara de Vereadores

solenidade contou com a

participação do prefeito Moacir
Bertoldi e da vice -prefeita
RosemeireVasel- acompanhados

de secretários,municipais -, do
vereador Jaime Negherbon, de
moradores -e lideranças da
comunidade.

'. Professores mantêm greve por falta de acordo com governo
•

}ARAGUÁ DO SUL -A greve
•

I
• dos professores continua apenas
•

· as escolas Miguel Couto e Elisa
•

•

· Cláudio de Aguiar, em Schroeder
e a Escola Darci FrankeWelk, no
Bairro São Luís, com parte dos

professores fora das salas.A

gerente de Educação, Ciência e

Tecnologia daSDR, DeniRateke,
quem não retomou ao trabalho
até a última quarta-feira, 17, terá
os dias descontados. O governo
ainda não decidiu se as aulas

perdidas serão respostas em

períodos de férias escolares. Na
visão do presidente do Sinte,

\

Sebastião Camargo, o governo já
concordou incorporar um abonei
de R$ 100 e também prometeu
encaminhar, até 15 de julho,
projeto de eleição direta dos

. diretores. O acordo ainda não foi
fechado porque o governo

propõe incorporar o segundo

abono apenas quando for

apresentado o plano de cargos
e salários. A categoria reivin

dica a não demissão das
serventes e merendeiras ter

ceirizadas e o preenchimento
desses cargos através de con

curso público. (Daiane Zanghelini)

II MOACIR PEREIRA

PP: aliança condicionada
Avançaram pouco as negociações entre o PP e o PFL visando uma

tríplice aliança com o PSDB nas eleições deste ano em Santa Catarina.
A resposta da Executiva Estadual do PP à proposta do PFL limitou-se'
a dois itens: ,1. Os progressistas reafirmam respeito ao acordo PFL
PSDB no Estado e aguardarão até o dia 30 de maio a indicação do
candidato a governador; 2. O PP aceita coligação nas eleições para a,
Câmara Federal e Assembléia Legislativa, se o candidato a governador:
for Esperidião Amin .

Não há manifestação sobre a sugestão do PFL da candidatura de
Amin ao Senado, respaldando Raimundo Colombo ao governo. I

O cenário político manteve-se, assim, inalterado, com a resposta dos.
progressistas. Eles continuam insistindo na adesão do PSDB para;
selar um pacto com o PFL. Se não tiver alguma diretriz de Brasília,;
estas conversações continuarão sem desfecho.

.

Nos bastidores são cada vez mais fortes as especulações de que o

PFL já estaria em adiantadas confabulações com o PMDB para fechar
com o prjeto de. reeleição de Luiz Henrique, independente do PSDB ..

A queda de braço no PFL e no PSDB é visível, com um grupo pró
Luiz Henrique e outro a favor de Amin.

,

•

I

,

Terrorismo
"O avanço do crime organizado
em São Paulo é resutado de um

misto de narcotráfico, guerrilha e
•

.

de ação política", denunciou o

e�resário Guilherme Afif

�mingues, ontem em

Flonanópolis. Ele é o candidato
do PFL a vice-govemador na
chapa de José Serra. Culpou o

govemo Lula, "o que menos

investiu em segurança pública".

Traição
Na origem da dissolução do
Diretório do PFL da capital a
decisão do ex-deputado Adir

.

Gentil que já está trabalhando
na coordenação do comitê do

deputado Djalma Berber, do
PSDB. O gesto, considerado
uma traição pelos liberais, teve :

repercussão até no Diretório

Regional.

Dissolução
Diretório Municipal do PFL de
Florianópolis será dissolvido
hoje por decisão da maioria de
seus membros. Uma comissão

provisória vai tratar da

recoirposlção do partido.
Objetivo: renovar a direção para
montar uma nova equipe nas

eleições gerais deste ano .

Celesc
•

A Celesc vai contar na Diretoria'
Comercial com um titular eleito

pelos 3.889 empregados. O
fato inédito está marcado para
o dia 7 de junho em todo o

Estado. No dia 29 de maio
haverá um encontro com os

seis candidatos no auditório da
'

empresa. Dia 6 de maio, um
debate transmitido pela TV-AL.

"

• INDICADORES ECONOMICOS
, 'c�"o �,,' o "",�_p=�,���_�

,

0'i1"*';'�1,H"
• MOEDAS ESTRA�G�IRAS'0k�IiQB.tiE �,l;,:;i;;""

. , .

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO
,

OOMERCIAL 2.287 2,289 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,230 2,350 11 2,943 2,945 11

PESO (Argentina)
2,237 2,390 11 ,TURISMO I 0,745 0,753 11:

J.eOUPANCA
-"'1"'" �

,

0,6248
\

PONTOS
, OSCILAÇAO

fit BOVESPA 36.496 3,28%
,

fit DOW JONES (N. York) 11.125 017"10

fit MERVAL (B. Aires) 1.590 391%

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%
R$863,55

II LOTERIAS

,

concurso: 765

concurso: 621
01 - 03 - 07 - 18 - 23 - 25 - 31

33 - 36 - 37 - 41 - 42 - 48 - 58

65 - 77 - 83 - 87 - 89 - 00
.

concurso: 04037
1 ° Prêmio: 55.593
2° Prêmio: 57.913
3° Prêmio: 49.578

•

4° Prêmio: 31.560
5° Prêmio: 26.564

Fornecemos tudo para garantir o sucesso da sua festa!
.

.

. Atendemos res,idências e festas particulares
, Carvão Gelo .

.'

- - Temos suco de
Cervejas ,Vlnhos Refrigerantes uva para quentão!

,

'" ' ,

JII
Figuras meramente ilustrativos •

" " , ", , , " " .. , .. , " _-, .. " .. , " .. ", "", " , " , " .

c.

·Disk Bebidas
12751587 .. "7' 0122

. ...................................................................•........................................................... ", .. , " , , , , " , , .. , , ,

,

Sexta·feira
8h às 12Q - ,14h à.s 22h {LQja). .. .

. .. .. � .' ..,

•
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Acidente •

Acidente entre dois carros no Km 40 da BR 280 em Guaramirim na

noite de domingo, deixou o condutor do veículo Vectar placa MAM-
1957 de Jaraguá do Sul, Vandertel Oliveira, 28 anos, corn um

machucado no pé esquerdo, e a condutora do veículo Fiesta placa
MCE-5946 de Jaraguá do Sul, com um machucado no joelho. Os
envolvidos não quiseram ser levados ao Pronto Socorro.

•

Arrombamento
Presos dois bandidos
acusados de arrombar e

furtar vários objetos de uma

piuaria, eles foram
identificados na madrugada
de domingo na Rua Olga R.
da Costa, Bairro Vieiras, pois
na caminhonete deles
estavam todos os objetos
furtados. Eles confessaram o

. crime e através de uma

ligação ao aparelho de
celular de um dos bandidos
foi identificado outro

participante do furto.

Detido
Detido um homem na tarde de

domingo na Rua Wa�er Marquardt,
Bairro Barra do Rio Cerro, ele havia
acabado de furtar duas calças
quando foi abordado pelos policiais.
Ele foi reconhecido pelas vitimas e

encaminhado à Delegacia de Policia.

Furto de veículo
•

Furtado o veículo Fiat! Marea ELX de
i

cor cinza, placa llU-1559 na manha de
sábado na Rua José Fontana, Centro.

,

•

Furto em residência
Foi arrombada uma casa na noite
dessa sexta-feira, na Rua José
Pavanello, Ilha da Figueira, e

furtaram duas camisetas, cinco
bermudas, um fresco de perfume
Fiorucci, vários anéis, jóias, u'"
corrente de ouro, uma corrente de
brilhante, uma gargantilha de ouro,

.

uma blusa de fio vermelha e uma
,

bolsa de viagem.

Morte
Em São José na tarde dessa

sexta-feira, o motociclista
J.R.H.C.K. de 27 anos morreu

em um acidente que
envolveu mais outros dois
veículo no Km 205,5 da BR

101, sendo que o condutor do
veículo GM/Kadett não sofreu
lesões e o condutor do VW/
Fusca fugiu do local. A pauladas

Jéferson Luis Wainaroski, de 18
anos, está preso em São Bento de
Sul por ter matado um jovem de 26
anos, Gilberto Franco Barbosa, a

'.

pauladas. O crime ocorreu na noite
de sábado. Em seu depoimento à

"

delegada de São Bento, Angela
Roesler, Jéferson disse que, depois
de beber com amigos, saiu de casa

para visitar um conhecido e, no

caminho, encontrou dois jovens que
estariam provocando seu pai.
Jéferson começou uma briga com

Gilberto, a quem atingiu com um

caneco de chope na cabeça € com

um galho de árvore. Populares
tentaram parar a briga, mas Gilberto
foi espancado até a morte.

Colisão
Em colisão entre um carro e

um ônibus no Km 69,2 da BR
282 em Rancho Queimado
na manha de domingo, a
passageira do veículo
Renau� Scenic, S.F. de 26
anos morreu e o condutor
J.H.B.B. de 40 anos ficou

gravemente ferido.
•

Veículo recuperado
Em São José, no km 208 da
Br 101, às 23:50h, foi
recuperado abandonado o

veículo VW Kombi, placas
LVJ 7886, com registro de

•

furto. O veículo foi
encaminhado para a polícia
judiciária local.

Queda fatal
, o motoqueiro Luiz Carlos Busarello,
de 24 anos, morreu na tarde sábado

após atropelar um cachorro no

centro de Rio dos Cedros. Luiz
andava com a moto pela Rua,
Tiadentes, por volta das 17h, quando
o animal cruzou seu caminho. Com

.

a queda, ele sofreu traumatismo

craniann, morrendo no hospital.

Acidente I
Acidente entre uma moto e

um caminhão na tarde de

domingo no Km 386 da BR
101 em Içara, matou o moto
ciclista J.P.D. de 36 anos..

"

Assassinato
Waldir Santarém, de 32 anos, foi
morto na madrugada domingo com

um tiro na cabeça na Rua Sidney
Gaya, Bairro São Paulo, em
Navegantes. A polícia não tem pistas
do assassino. O corpo de Waldir foi
encontrado no meio da rua, ao lado
de uma bicicleta, pôr vo�a da 1 h.

Acidente II
Acidente entre três veículos
no Km 219 da BR 101 em

Palhoça, levou a óbito o Sr.
H.E. de 46 anos condutor do
veículo GM/ Kadett de São

,

José. Os condutores dos
outros dois veículos saíram
ilesos.

•

•

• FALECIMENTOS
,

Faleceu às 7:00h do dia 20/05, o senhor Aquilino Dalsoquio, com

idade de 47 anos. O velório foi realizado na sua residência e o
, sepultamento no cemitério Santo Ântonio, em Massaranduba.
Faleceu às 3:23h do dia 20/05, o senhor Dorlírio Pacher, com idade
de 48 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
o sepultamento no Cemitério Vila Lenzi.
Faleceu às 22:00h do dia 20/05, a senhora Frieda Honnlch Silz, com
idade de 94 anos. O velório foi realizado na sua residência e o

sepultamento no cemitério São João.
,

Faleceu às 6:30h do dia 22/05, a senhora Armelinda Franzner Pereira,
com idade de 80 anos. O velório foi realizado na Capela Monuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no Cemitério do Centro.

,

TENSOS: AGRICULTORES VOLTAM À PRAÇA RECLAMANDO

•

,

•
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Patrícia se diz inconformada com exigência de rótulo em lingüiças

CELSO MACHADO

� Feirante diz que
quer indenização
de mercadorias
apreendidas

" J,"-RAGUÁ
Observados

DO SUL-

por fiscais da,

vigilância sanitária ,que
controlavam a temperatura de

alimentos, três famílias de
feirantes voltaram à praça
Getúlio Vargas, ao lado do
mercado municipal, usada por
eles há 22 anos como ponto de
.venda de produtos de suas

1)1 propriedades .no sábado pela
manhã. Mas, o clima de

tranqüilidade entre as partes,
depois de terem sido expulsos
do local na quinta-feira, com
apreensão e destruição de
alimentos que vendiam, era

apenas aparente. De um lado os

fiscais argumentando a

necessidade de melhorias
,

urgentes nas instalações físicas,
como energia elétrica, água

i

potável e sanitários, por

exemplo. Se não ali, em outro

local. De outro os feirantes,
nervosos e inconformados com

a determinação do promotor
público Aristeu Lenzi,
determinando a suspensão das
vendas por falta de necessária

higiene. Ainda nesta semana

deverá acontecer uma nova

conversa com o promotor,
provavelmente na 5ª feira, para
se saber do destino deles,
informa Fernanda Santos,
coordenadora da vigilância
sanitária. Manipular alimentos
e dinheiro ao mesmo tempo, às

margens de rua onde passam
carros e ônibus, que são agentes
poluidores, não é aceitável, disse
Fernanda, chamando a atenção,
também, para cons tan tes

variações de temperatura em

caixas de isopor com carnes e

queijos e venda de leite sem a

obrigatória pasteurização. Os
feirantes usam um produto
chamado gelox, produto
químico que reduz a

temperatura dentro das caixas,

(

, ,

Funcionários da vigilância conferem a temperatura de carne bovina

porém, segundo ela, em

quantidade não suficiente, o que
provoca o descongelamento. "E
o que não vende, é congelado
de novo", argumentou a fiscal
em defesa da atuação de

vigilância. Além disso, segundo
ela, o consumidor não pode
tocar nos produtos, porque isso

também pode causar a

contaminação por bactérias.
"Nossa intenção não é

inviabilizar o trabalho deles e,

sim, adequá-los à legislação, com
pagamento de impostos como '

os demais comerciantes", disse
,

Fernanda, lembrando que
nestas mais de duas décadas
nenhuma das famílias possui
alvará de' localização e

funcionamento. Disse, ainda,
que existem 200 produtores
rurais cadastrados comer

cializando alimentos dentros
dos padrões exigidos e que "só
estas três famílias insistem". Mas
, . -

e exatamente na perrrussao para
vendas durante tanto tempo
que os feirantes se agarram para
sustentar suposta' perseguição.

Marcos Eskelsen é um deles,
"Não quero mais meu filho na

.agricultura, quero que ele vá

estudar para ser um ptomotor",
disse, revoltado pelo fato de
não terem sido avisados, na ,

semana passada, sobre a

proibição das vendas. "Nestes
22 anos em que estamos aqui.é ,

a primeira vez que um prefeito '

faz isso", reclamou,
acrescentando ter ouvido, na ;

reunião mantida sexta-feira no

gabinete da vice-prefeita •.

Rosemeire Vasel, incluindo o

promotor, que se a lei for levada
ao pé da letra, noventa por i

cento dos estabelecimentos
fecham. "Então, já podem ir ,

fechando". Patrícia Raduenz
também é feirante na praça. "O r.
Procon vem aqui é diz que é

preciso rótulo para vender

lingüiça. O prefeito disse que ,

feira livre é isso mesmo, que não "

há rótulos". Inconformada, ,

disse que vai pedir indenização
'pelo que perdeu na semana 'i

passada. Só em carnes, garantiu, "

foram R$ 5 mil.

•

, .

Secretaria recebe inscrições para conjuntos habitacionais
JARAGUÁ DO SUL - Se 'Sua

família tem renda mensal abaixo
de dez saláriosmínimos (R$ 3.500)
e não possui casaprópria, você pode
se inscreveremumdos três projetos
de conjuntos habitacionais da

,

Prefeitura de Jaraguá do Sul. São

quase 400 apartamentos divididos
em três bairros.

De acordo com o secretário
de Obras Públicas e Habitação,
Alberto João Marcatto, cada

,

conjunto tem uma faixa de renda
máxima. Para os l,44 aparta
mentos de 45m2 a serem

construídos no Estrada Nova, o
limite fica entre quatro e seis

salários mínimos. Nos 120 do
Bairro Vieiras, com 60m2, e 104
do Bairro Amizade, de 52m2, as
famílias que solicitarem o

financiamento precisam receber

até, no máximo, R$ 3.500. A

entrega fica marcada para um

ano depois do início das obras.
Além disso, aquelas com

'

renda mensal de até R$ 1.050
,

podem se inscrever para os

conjuntos habitacionais no Rio
da Luz e Ribeirão Grande do
Norte. No primeiro, serão SO
casas e no outro, mais 40. O

prazo de entrega varia conforme
o fechamento dos grupos
inscritos. Mas, é provável que
até o segundo semestre de 2007
todas estejam prontas para'
receber os moradores.

O secretário Marcatto

explica que as residências são

financiadas pela Caixa
Econômica Federal e contam

com uma contrapartida do

município. Quanto maior a

renda mensal, maior será a taxa

de juros' e menores são os

subsídios. Para exernplificar, ele
comenta que uma família que

ganha um salário mínimo por
mês pode receber cerca de R$
6.500 de desconto no valor total
do imóvel. Já aquelas com dez

•

I PIERRO RAGAZII DE FREI1AI ,

"

No Rio da Luz, o projeto prevê a construção de mais 50 casas
,

salários, ficam com R$ 500

aproximadamente.
,

Quem estiver interessado em

participar da seleção e adquirir
, .

sua casa ou apartamento propno
precisa procurar a Secretaria de
Obras de Jaraguá, localizada 11a

'

A

Rua Angelo Rubini, 600, Barra
do Rio Cerro. O horário de
atendimento é das 7h30 às 11h

e entre às 13h e 16h30. No at� '.

da inscrição é necessárr

apresentar os seguinte"
documentos: CPF, Carteira de

Identidade, Certidão de .

Nascimento ou Casarnentà

comprovante de renda e ,

residência. Mais informaçé" ',',

pelos telefones 3376-0536 e

3376-0938. (Kelly Erdmann)

,
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a Marcas TigorT.Tigre e Lilica e Ripilica estão entre as principais da empresa
I))

o

,
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[ "Espalhar lojas pelo País e exterior é parte da estratégia de crescimento
e .-, ; f/,

O
'
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,

'ú

I, ",CP: Como o senhor avalia as transformações que a

o ',' empresa viveu desde a fundação?
a "Vicente Donini: Muitas pessoas usam a palavra mudança,
I, .. .Eu prefiro evolução, ou seja, a necessidade de nos

, ,

reinventarmos contmuamente.

CP: De que forma se dá esta evolução?
Vicente Donini: O negócio e as pessoas que fazem parte do '

negócio devem passar pelo processo de evolução constante,
mas a cultura da organização - que dita regras e limites -:

�I ,

esta deve estar baseada em princípios e valores imutáveis,

CP: Onde iniciam as mudanças?
Vicente Donini: De dentro para fora. Nós que deterrninamos
o início das mudanças, sem ter exatamente noção de quando

';'1 devem parar. O importante é ter entendimento pleno do

�' contexto em que esta mudança se torna necessária. Qual a
:: sinalização, a direção que deve ser tomada. O que não
,

podemos é resistir às mudanças. Se possível devemos nos

" adiantara a elas.
CP: Como se identifica o melhor momento para

mudança? /

Vicente Donini: São definidos por situações sociais,
políticas e econômicas. A Marisol, ao longo da história,
tem tido a sensibilidade, a percepção e, principalmente, a

"

coragem para mudar. '

CARLOS BRANDÃO \
FOTOS CESAR JU�KES

Jaraguá do Sul - Ao completar 42 anos de fundação,
comemorados ontem, a Marisollndústria do Vestuário busca

posicionar-se no mercado como uma gestora de marcas, à

exemplo da LVMH, gigante mundial do segmento que é

proprietário e administradora da Louis Vuitton, Givenchy e

outras mais de 50 grifes de renome mundial. O presidente da

empresa, Vicente Donini, está à frente desta transformação,
que deve duplicar o faturamento de R$ 500 milano. A partir
do próximo ano, quem assume a missão é Giuliano Donini,
filho, herdeiro de Vicente e próximo presidente da empresa.
Nestas mais de quatro décadas de existência, a Marisol passou
por quatro grandes transformações, sendo a atual a quinta e

mais ousada. Entre 1964 e 1968, foi o início das atividades,
mais precisamente no dia 22 de maio" com a fábrica de
chapéus de praia. De 1968 a 1979, a Marisol diversificou as

atividades e incorporou a malharia, desativando a llnha de'

chapéus. No período de 1979 a 1990, ingressou para o seleto

grupo de grandes malharias, com a aquisição de empresas
do setor e expansão das próprias instalações. A partir de 1990
até 2005, foi o período, segundo Vicente Donini, da grande
transformação da empresa, passando de malharia à indústria
do vestuário. "Uma mudança muito mais conceitual do que

,

estrutural", afirma o empresário. A partir deste ano, e até 2010,
,

a Marisol pretende - sem dúvida de que vai atingir -
posicionar-se, no Brasil, como reconhecida gestora de marcas
e de canáis de distribuição, no segmento do vestuário. AbaixO)
entrevista exclusiva, concedida pelo presidente Vicente Donini,
- que há 15 anos determina os destinos da empresa - falando
um pouco sobre a trajetória da,Marisol, do momento atual e
de futuro.

,

Vicente üenlnl: 15 anos há frente dos destinos da empresa

,
•

CP: Uma vez definidas, quando tempo leva para que estas

mudanças sejam assimiladas?
,

Vicente Donini: Entre a percepção da necessidade pela
mudança até sua consolidação, em torno de cinco anos. Há
a necessidade de assimilação dos processo por parte dos atores
e do mercado, como um todo.
CP: Qual a mudança em curso atualmente?
Vicente Donini: A evolução do negócio, como já observamos,
é posicionar a empresa como gestora de marcas e de canais

de distribuição, no segmento do vestuário. Este processo
, iniciou neste ano e deve estar concluído em 2010. Importante
ressaltar que toda ação de mudança, como esta em curso, é

precedida de várias etapas, como a co.nquista do público
interno. Os colaboradores são parte fundamental do processo

e, como tal, devem entendê-lo e participar ativamente. Cada
um dos 6.300 integrantes da empresa é importante para o

sucesso do todo.
CP: Como o senhor avalia a participação dos
colaboradores nos processos de mudança?

,

Vicente Donini: E vital a compreensão de que o valor da

empresa está na qualidade das pessoas que estão à serviço
"desta organização. Estas pessoas devem participar
ativamente, com sugestões para o presente e o futuro do

, .

negoclO. .'

'II

Teve início na noite de ontem, na Scar, a Convenção de Vendas
da Marisol, que reúne 265 empresas comerciais por todo o País,
administrados por 10 gerencias regionais. O tema da 1�Convensol
é "diretrizes crerpara ver resultàdos".

•

) ,

•
� ,
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Em movimento com o seu tempo.'
www.giii.com.br
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NO BAIRRO: MORADORES FORAM ÀS URNAS

CELSO MACHADO

,

.... Metalúrgico assume

associação do bairro
em eleição disputada
por duas chapas

}ARAGUÁ DO' SUL- O

metalúrgico Antônio Carlos de
.

Araújo, 43 anos, é o novo

presidente eleito da Associação
dos Moradores do Bairro
Estrada Nova, onde ocupa a

função de vice-presidente. A
eleição foi disputada por duas

chapas, uma delas apoiada pela
atual diretoria e outra

'respaldada politicamente pelo
poder Executivo e pessoas

ligadas à Unerj, e encabeçada
por José Pereira dos Santos, 33
anos, proprietário de empresa
do ramo de metais.Funcionário
da prefeitura puderam- 'r vi
acompanhando à dis 11(

contagem dos v'
'

associação deve ser c' '�,

e não partidária", ",' I 1

em uma faixa os apoi., 11',-:8 da

chapa dois, ape Ian 1, para

mudanças."A dispu'< ,_ ntre

nós e não deve \Iver
partidos", disse o Á rdato

•

Santos quando indagado sobre '

o conteúdo da frase. O

presidente da associação,

Justina da Luz, que no final de
maio entrega o cargo, rebateu.

-

"Temos na diretoria pessoas

ligadas ao PL, PMDB. Inclusive,
o presidente eleito nem é filiado
a partido político". A chuva

persistente não impediu que
502 pessoas fossem votar,

representando cerca de 140/0 da

população do bairro estimada
em quatromil pessoas. Do total
de votos" a chapa um,

encabeçada porAraújo, recebeu
340 contra 160 dados á chapa
dois, com um voto nulo e outro

em branco. A construção de um
viaduto, posto de saúde,
ampliação da escola Marcos

Werbinen, área de lazer, ginásio
de esportes, iluminação�a, BR-
280 e pavimentação do 1\1orro

das Pedras são conquistas,
segundo Justino, que levaram a

maioria dos votantes a optar
pela chapa um. Contados os

votos, Santos afirmou que o

resultado tinha sido uma opção
dos moradores e que ele, a partir '

de agora, seria um parceiro da

associação e não um adversário,
merecendo aplausos demora
dos. Santos, em seguida, prome
teu continuar defendendo os

interesses do bairro com a

mesma ênfase. A nova diretoria,
com apenas dois dirigentes com
idade acima dos 45 anos, tem

mandato por dois anos, a partir

•

,

, .
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População compareceu em grande número à votação no sábado

de 1 o de junho até maio de 2008.
A partir de agora as prioridades
passam a ser pavimentação de
ruas e construção de um 'campo
de futebol há muitos anos

prometido para abrigar jogos
dos dois times do bairro:
Atlético Estrada Nova (que
tem título de campeão da

segunda divisão) e Atlético
®

, Esporte Clube, do varzeano,

com cinco títulos. Em 2000

também houve eleição com
,

duas chapas. A época, 378
moradores' foram às urnas. O,

comparecimento às urnas dos
moradores do Estrada Nova no

•

domingo pela manhã foi o

terceiro em número registrado
,

desde o ano passado.Em
primeiro o bairro Santo
Antônio, com 713 votantes e,

depois, o Francisco de Paulo,
com 570.

Fogo em defumador causa'
um prejuízo de R 1,5 mil

I

•

,

}ARAGUÁ DO SUL-
Incêndio no sábado pela
manhã no defumador do

Frigorífico Tomelin, bairro
Santa Luzia, causou prejuízos
da ordem de R$ IS' mil',
segundo o proprietário do
estabelecimento, Graziani
Tomelin. Três mil quilos de
toucinho e outros cinco mil de

lingüiças estavam em processo
de defumação quando o fogo
começou em um dos fumeiros
e se alastrou com rapidez.

. Segundo o proprietário,
minutos antes um dos

•

funcionários havia verificado
a temperatura e nada de
anormal foi verificado.
Graziani acredita que uma das

peças de toucinho tenha se

soltado provocando o

incêndio por causa do volum€
de gordura acumulada durante
o processo de defumação de
derivados de carne bovina e

suína e que cai sobre o fogo. A
ação rápida de solados do corpo
de bombeiros voluntários do
bairro, auxiliados por viatura do

-

quartel central impediu que o

fogo atingisse outras

dependências do frigorífico já
que o defumador está separado
apenas por uma parede dOe
alvenaria. A localização bem
próxima é exigida pela
vigilância sanitária para evitar

que os produtos sejam
transportados ao ar livre, o que

poderia contaminá-los com

bactérias ou outros agentes
noeivos à saúde humana. Dos

produtos que estavam em

processo de defumação cerca de
40% pôde ser salvo antes que as

chamas tomassem conta da

construção. Foi o segundo
incêndio ocorrido no

.

defumador neste ano. O

primeiro aconteceu em

fevereiro, (Celso Machado)

,

CESAR JUNKES
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Fogo destruíu quase tudo do que estava em 'processo de defumação

•

diabetes, hipertensão, saúde da

mulher, higiene bucal, DST
Aids, distribuição de

preservatives, pré-natal,
combate ao tagabismo,
nutrição, avaliação física,
ginástica para idosos, dança,
capoeira, teatro, pintura facial.
Além disso, encaminhamento
de RG e carteira de trabalho,
ônibus da literatura, carrinho
da previdência, manicure,

Defesa civil e cargas são temas de encontros
\

Serviços gratuitos atraem público ao Rodolfo Jahn

}ARAGUÁ 00 SUL - Cerca
de 90 profissionais devem

participar, de forma simultânea,
,

de três eventos sediados por

Jaraguá do Sul durante todo o

dia de hoje e amanhã. O 1 Q

Encontro Estadual e 20

Municipalde Defesa Civil e o

1° Regional de Transporte
Rodoviário de Cargas tem início

logo mais, às 9h4S, no Centro

Empresarial.
Quem tem interesse em

assistir às 11 palestras oferecidas
nestes dois dias, ainda pode se

inscrever, gratuitamente, pelo
endereço eletrônico

portal. j araguados u 1. com.br.

Segundo o vice-presidente da
Defesa Civil de Jaraguá, Carlos
Alberto Dias, uma das presenças
mais destacadas é a do professor
da Universidade Federal de

. Santa Catarina, Samir Gerges.
Ele fala sobre controle de ruídos
durante a manhã de hoje. Em
seguida, é a vez da arquiteta
,Carolina Margarida com "O

transporte e o manuseio de

produtos perigosos em SC".
Sobre isto, Carlos Alberto

Dias comenta que, mesmo

[aragua não tendo um histórico
de problemas deste tipo l:.

CESAR JUNKES,

GUARAMIRIM- A primeira
edição .do programa
"Comunidade em Ação"
realizado pela prefeitura de
Guaramirim no sábado

passado nas dependências do

ginásio de esportes Rodolfo
[ahn, teve boa receptividade
por. parte da população,
embora o dia chuvoso e frio.

planeja levar os participantes
até a: Malwee Malhas, com o

\

objetivo de demonstrar o

Sistema Tecnobio, utilizado na

preservação do meio ambiente.
Além disso, algumas áreas

consideradas de risco, como o

Morro da Boa Vista e o

Loteamento Souza, no Santo

Antonio, também devem
receber os visitantes. Estas

localidades enfrentam proble
mas, príncípalmente em épocas

, ,

de chuvas fortes, porque têm

casas construídas de maneira

precária e ruas com inclinação
muito grande, finaliza o vice

preside rite da Defesa Civil

jaraguaense. (Kelly Erdmann)

,

A entrada, cachorro-quente,
pipoca e sucos distribuídos

gratuitamente foram bem

aproveitados. Ao lado do

ginásio, barracas com dezenas
de profissionais mobilizados

para vários serviços, também
oferecidos de forma gratuita às

pessoas. Do, lado de dentro do

ginásio, atividades esportivas
para as crianças .. A chefe do
setor de cultura da prefeitura,
Patrícia Dias, uma das pessoas
envolvidas no evento,
informou que primeira edição
ocorreu no centro da cidade,
mas que todos os bairros
também serão contemplados.
O público que compareceu

pôde obter informações sobre,
os mais diversos setores e

serviços da administração
municipal, divisão do bem
es tar social, exames' de'

Áreas de risco habitadas também serão debatidas durante encontro

preciso capacitar os
\

profissionais envolvidos com o

assunto. A preocupação vem

porque a região é cercada de
rodovias utilizadas para o

deslocamento de cargas tóxicas.
. Para encerrar o dia, estão

marcadas para às 19h, no

Mercado do Agricultor,
apresentações de três grupos
folclóricos de J araguá. Três
etnias colonizadoras do

município serão lembradas:
alemã, italiana e húngara.

Amanhã, 24, os temas

discutidos nos encontros dizem

respeito à defesa civil. Serãomais
nove palestras, somadas a

visitas técnicas. A organização
, •

pedicure, distribuição de
sementes de hortaliças,
informações sobre IPTU,
programa Moradia Econômica,

". . ..

praticas esportrvas, Jogos e

brincadeiras, entre outros

serviços. Segundo o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) o

objetivo é realizar uma edição
mensal do projeto durante todo
este ano em pontos diferentes
da cidade.

í!��,

Prefeitura deve repetir atendimento gratuito em todos os bairros
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NOVELAS
p GLOBO - 18H

Sinhá Moça
Sinhá Moça conversa com as mulheres
oa cidade, afirmando que elas não
oevem sempre obedecer aos pais. Ana
apóia Sinhá Moça.Sinhá Moça tenta
convencer as mulheres a lutarem pela
abolição. Everaldo e Coutinho reclamam
com Fontes das ações de Ricardo.
Juliana vai visitar Dimas na cadeia. Ele

pede que a jovem o esqueça, pois não

quer mais fazê-la sofrer. Juliana dá um

beijo em Dimas. Sinhá Moça presencia a

cena e fica arrasada. O Barão encontra o

nome do homem que comprou Dimas
oele e decide procurá-lo. Fontes ouve

Ricardo dizendo a Justo que ama

Cândida e fica estupefato. Ruth pede que
Sinhá Moça não magoe Rodolfo.

� GLOBO - i 9H

Cobras e Lagartos
Leona percebe que há uma câmera no

quarto e fala com Estevão como se não
houvesse nada entre eles. amar fica
lurioso. Letícia diz para Bel e Duda que o

que aconteceu foi um mal-entendido e

que eles precisam ficar juntos, pois se

amam. Milu leva Shirley e Sandrinha

para assistirem a um desfile na Luxus.

foguinho interrompe a música do desfile
, e coloca um pagode, deixando todos
I horrorizados. Estevão conta para
Otaviano que não sabe como conseguir
o dinheiro que Nikki quer e que está.
pensando em acabar com ela. Celina

consegue convencer Letícia a voltar para
casa. Nikki vai procurar amar e diz que
lem como provar que Estevão é um

assassino.

� GLOBO - 2i I-I

Belíssima
Vitória leva Sabina embora. Bia se irrita e

diz que Aquilino precisa voltar para o

cortiço. Vitória acha que Bia e Aquilino
queriam seqüestrar Sabina. André
garante a Vitória que nada de mal
acontecerá a Sabina e Tadeu. André
exige saber de Aquilino a verdade sobre

Valqete;;Ele, çqnfessa qU� deu dinheiro
'pará êlll desaparecer. Aquilinó mostra
um lado duro e agressivo com o filho.
Giovana, escondida, escuta o pai dizer
que Cyro foi casado com JÚlia. Alberto
diz que Giovana não vai para Milão e ela
sai do seu esconderijo e enfrenta o pai.
Aquilino volta para o cortiço e arruma

sua mala. Nikos e Júlia se beijam. André
chega de surpresa e reage à presença de
Nikos.

� SST - 18h30

Rebelde
o advogado diz a Mia que Miguel não
quer que ele o defenda e que a justiça
designou um defensor público para o

caso. Roberta diz a Sol que está
disposta a falar com sua mãe e tentar
convencê-la a aceitar sua proflssâo de
modelo e.em troca, pede a ela que lhe

consiga uma cópia do discurso de

Diego. Yuli faz Lupita acreditar que Karen

viajou para Israel para se encontrar com
Nico. Ela diz que não pode afirmar que
el�s estejam juntos, mas foram
namorados por muito. tempo.

• RECORD - 191115

Prova de Amor
Estela está apavorada, Lapa ameaça
fuzilar a advogada. Eles levam Estela

para encontrar Miro. Ela tenta lutar mas
eles levam Estela na marra. Eleonora
sugere para Alexandre que ele adote
Pedrinho. Nininha está dormindo no colo
de Clarice. Nininha sonha com o

lobisomem. Daniel diz que colocou
detetives atrás de Lapa. Padilha e Marília
pedem ajuda na rua desesperados para
alguém ajudar Lúcia que está em

trabalho de parto no banco de trás do
carro. O carro da polícia pára e leva

,

Lúcia para o hospital. Beatriz diz para
Janice que decidiu mandar Raquel
embora da sua casa. Janice discute com

a mãe. Baltazar tenta desvendar quem,
era a irmã de Elza

� RECORI) - 211,

A Escrava Isaura
Perpétua escuta berros de crianças.
Pedrinho conta a André que sobre os

dois defuntos na casa abandonada.
André sai para conferir o ocorrido e

Perpétua manda uma mensagem para a

polícia.
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��ESTREIA ��MAL ��BARRACO
Hugh Jackman admitiu Henri Castelli é ' Elton John promoveu um
em entrevista recente

,

criticado na Globo barraco festival de Cannes. O
que, se não fosse por como vilão da novela. cantor, acompanhado de
Wolverine, seu Nos bastidores da Elizabeth Hurley, chamou ao
personagem em X-

-

emissora, o bonitão palco Kevin Zegers para oàr- ,

Men', sua vida seria tem sido criticado pela lhe o prêmio de melhor ator.
muito diferente: "Eu

sua atuação como o Durante seu discurso boa
amo Wolverine, tenho vilão Estevão na trama parte da imprensa começou
muito orgulho dele. O das sete. O diretor Wolf a tirar sarro, que,
personagem é a base Maya, que o escalou literalmente, perdeu a
de minha carreira,\

para "Cobras & cabeça. Elton rebateu: "Vocês
muitas portas se

, Lagartos", já começou deveriam tomar uns tiros,
abriram para mim

a ser questionado pela todos vocês deveriam tornar
depois de X-Men". X-o escolha errada. Em tiros", exclamou nervoso e
Men 3 estréia no

,

"Como uma Onda", com o rosto vermelho de
próximo dia 26 no Henri também foi vilão raiva. contando a história de
Brasil. - Macabéa.e nao convenceu.

��RECORbE
-

��PARTICIPAÇAO
.

O filme mais esperado do
ano chegou aos'cinemas

.'

-quebrando recordes.
Mesmo com ama

recepção moma por parte .

da crítica;' "O Código Da "

Vinci" estreou nessa sexta
feira em todo o mundo e

• •

consequu a malar

arrecadação internacional
de todos os tempos: US$
147 milhões. Com Tom
Hanksno elenco, o filme
custou US$125 milhões e

foi lançado
simultaneamente em

"noventa países.

próximas
semanas já
gravará ao lado
dos músicos.

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Concurso
A criatividade infantil vai definir o nome do mascote da

Copa do Mundo em Pomerode. Simpático e colorido, o
boneco já é o maior sucesso. Ele é o representante oficial
do projeto "Mundial da Alemanha em Pomerode",
proposta turística que deve movimentar a "Cidade mais
Alemã do Brasil" durante o período da Copa do Mundo
2006. Através de concurso os alunos das escolas e Centros
de Educação poderão sugerir um nome ao Mascote. Cada

instituição de ensino concorre com apenas uma sugestão.
As participações deverão ser encaminhadas para o e-mail

turismo@pomerode.com.br da Secretaria de Turismo até
o dia 30 de maio. O resultado será divulgado no dia 02 de

junho, às l lh, pela Rádio Pomerode.

,

A classe artística jaraguaense quer fortalecer sua
-expressividade na região. Para isto, programam o "Baile
dos Artistas", ainda sem data marcada, mas, definido para
ocorrer no mês de julho. O local escolhido para a festa,
que deve contar com a participação de integrantes da

Ajap, Apeijas, entre outras associações, é a Boate Notre.
O evento será aberto a todos os interessados. Mais

informações serão divulgadas em breve.

Espetáculo
Os atores Paulo Autran e Claudio Fontana, apresentam
'Adivinhe quem vem para rezar' dia l°de junho, às
20h30min, marcando a comemoração de 50 anos da
Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul - SCAR.
Texto de Dib Carneiro Neto, com direção de Elias

Andreato, a peça é uma comédia dramática que põe em

foco o universo masculino e tendo no palco dois homens
tentando acertar as contas, falar de passado, enfim, se
arriscando em uma conversa que adiaram durante todos os

anos em que, em lugar de conviverem, "coexistiram". O
espetáculo será no Grande Teatro da SCAR, e os

ingressos tem preço antecipado de R$ 35,00, no dia R$
50,00 e R$ 25,00 para estudantes e pessoas acima de 60
anos.

Baile

•

CESAR JUNKES

Festa do Povo
A equipe do jornal O Correio do Povo,
Gráfica CP e Cromoart comemorou os

87 anos de fundação, no último sábado,
com uma feijoada na tecreativa do STIV.

Aqui algumas fotos da confraternização.

Yvonne Alice Schmückel e Maria Alves Hohl

Paulo, Nerli e Yvonne , Bianca Deretti e o pequeno Matheus S. Cassuli
,

,

,

II HOROSCOPO
,

\ Aries 20/3 a 20/4
Se acontecer de alguém que você gosta trazer à
tona um assunto desagradável, você não vai

tirar o time, mas os outros vão acabar
lamentando não ter deixado as coisas como

estavam ... Nãà há possibilidade de ganhar uma
discussão de você. Nada mais justo do que

'

avisar o pessoal. O bom é que suas intenções
são as melhores: amor, amor multiplicado.

Touro 21/4 a 20/5
Você consegue ser feliz com pouco ... Desde
que tenha o que necessita por perto,
naturalmente. Talvez você preferisse não atrair a

atenção agora, mas não consegue afastar •

aqueles que se aproximam. Às vezes ficar
tentando entender o X da questão' pode afastar

pra longe as boas oportunidades. As ofertas de
amizade devem ser levadas a sério.

•

, Gêmeos 21/5 a 20/6
Gadê o geminiano que estava aqui?! Viajando
no cosmos, absorvendo os ensinamentos do
mundo superior... Lutando pela sobrevivência
ou bolando maneiras de pôr seus
Conhecimentos em prática, fundamental é
manter a sintonia. Fazer a purificação interior e
transcender limites são partes essenciais desse
novo você que está nascendo agora.

Câncer 21/6 a 21/7
Blam! Não foi por mal, você não teve a

intenção, foi o vento? Você sabe que não foi

culpa sua, mas também sabe que pode ter
deixado a porta aberta, que, sem querer, pode
ter dado um empurrãozinho nela quando
passou. Deixe a pessoa falar, escute o que diz a

emoção do outro. Um pouco de atenção, um
abraço ... Elimine o ruído na comunicação.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Um cansaço fora do normal? Ainda que seu

pique não esteja dos melhores, você
conseguirá resolver suas questões
urgentíssimas. Não force o motor, porém.

'

,

Pegue leve, caprica, se escute. Sim, você tem
uma lista enorme de afazeres a cumprir, sempre
tem, mas e se você pifar no meio da ladeira,
como é que vai ser?

.

Libra 23/9 a 22/10
Ignore às pendências alheias, não se estresse
com as discussões: eles que resolvam suas

coisas. Há uma energia superestirnulante e

instiqante atuando a seu favor, use-a para
realizar as tais mudanças que estão na suá

cabeça. Librianos são seres inquietos por
natureza, apesar da aparência pacata. Siga o

seu movimento e persiga seu alvo.

.
Leão 22/7 a 22/8

�ocê, felino, sabe bem que cutucar a onça com

vara curta não é a melhor idéia. Você pode
machucar e também sair todo lanhado. Procure
criar soluções para conflitos e questões
complexas utilizando uma estratégia mais
branda. Ponha sua criatividade a funcionar.
Embora mexido você consegue driblar o
adversário e virar o jogo. Olho no lance ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Escorpianos estão aí para o que der e vier, mas '

não é sempre que eles estão a fim de dar a cara

à tapa. Pese e pondere, examine a parada antes
de apostar. Vale encarar a batalha? A causa é

justa? As pessoas são do bern? E, você, o que
ganha com isso? Não fique tateando na

escuridão ... Plaft, bonc ... Aaaai! Melhor ir pela
luz.

Aquário 21/1 a 18/2
O quê? Gomo? Para quê? Quem diz que
perguntar faz mal não está muito bem
informado sobre o bem-estar que as respostas
trazem ..

: Além de apaziguar a alma e resolver
dúvidas que causam coceiras e coisas piores.
Faça olho branco para possíveis críticas às
suas curiosidades e vontades de mais e mais
conhecimento y otras casitas.

Sagitário 22/11 a 21/12
Há um cheiro de-disputas pelo poder no ar,
você decide se é interessante entrar nelas ou

não. Não é hora de ficar empacado e sim de

agir. Você. conhece uns truquezinhos que esse

povo ainda não viu. Você é mestre em

escolher os assuntos que fazem você ficar

superbem na foto. Deixe as pessoas sorrindo
ao invés de intimidadas.

. Virgem 23/8 a 22/9
Está dividido entre manter uma posição ou

deixar o caminho aberto para sugestões
inovadoras? Não intelectualize demais, tente
sintonizar com os sentimentos, os seus e das

pessoas. Se você quiser ser ajudado, faça valer
a pena para quem o ajuda. Na próxima vez as

colsas sairão do seu jeito. Por ora, pode ser

mais interessante ficar nos bastidores.

Peixes 19/2 a 19/3
Faça um levantamento do que você tem feito

ultimamente, equacione a sua lista de projetos
para este ano. Ainda dá tempo de retocar ou
mudar algumas coisas. Procure manter o

equilíbrio entre os prazeres privados e as

tentativas públicas de felicidade. Se romance o

mantém feliz, maravilha, mas não esqueça que
os amigos também precisam de amor.

,
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,. BREVES

EM MINAS

� Abandono

EM SP

�Armados
A Justiça Estadual concedeu
liminar autorizando os homens
da Guarda Municipal de Araçatu
ba, a 545 quilômetros de São
Paulo, a usarem revólveres,
Desde abril do ano passado, por
força do EstaMo do Desarma
mento, os guardas estavam

proibidos de portar as arrnas.

Mas com a onda de violência no

Estado de São Paulo na semana

passada o juiz da 2a Vara Crimi
nal de Araçatuba, Wellington Jo
sé Prates, liberou o uso por um

'

periodo provisório de 60 dias,
que termina em 18 de julho, Os
guardas ameaçavam' paralisar as
atividades alegando insegurança,

,

EM 2008: INDEPENDENTE DA BOLIVIA

O CORREIO DO POVO

•

navios 110 mundo que fazem esse

, trabalho (lançamento de cabos
em águas profundas), e a

Petrobras só está conseguindo
afretar navio para Santos, para o
segundo semestre de 2008",
complementou.

Gabrielli estimou um

acréscimo na produção na bacia

capixaba de 16,7 milhões de
metros cúbicos/dia de gás natural
110S próximos dois anos. Além

disso, .ele prevê mais seis milhões
de metros cúbicos/dia na Bacia de
Campos, localizada em litoral

capixaba. Outros 1,5 milhão de
metros cúbicos/dia virão da Bacia
de Santos.

O executivo explicou que, para
escoar a produção adicional do

Espírito Santo, a Petrobras vai ter
que construir um terceiro

gasoduto, ligando aquele Estado ao
Rio de Janeiro, na refinaria de

,

Reduc.Apartir daí, esse gás poderá
ser transportado para São Paulo,
no gasoduto que a estatal que está
construíndo do Rio até Campinas,
e que deve estar pronto até o final
doano.

, Indagado sobre o abasteci-

mento de gás natural para o

Nordeste, Gabrielli foi evasivo,
ressaltando apenas que isso só

deverá ocorrer a partir de 2009.
"Isso vai depender do gasoduto

•

Gasene ficar pronto."
O presidente da Petrobras

disse que a empresa já está fazendo
cotação (tomada de preço) no

mercado .internacional para con
tratar uma 110va unidade FPSO

para a bacia capixaba, visando
aumento na produção de gás.

Além da produção interna, a
Petrobras está avaliando, a

possibilidade de construir pelo
menos duas unidades de

reigaseificação do gás natural.
Ulna dessas unidades, com

capacidade entre 12 a 14milhões
de metros cúbicos diários, seria
instalada no Rio de Janeiro.
Outra, no Ceará, teria capacidade
para seis milhões de metros

cúbicos ao dia. E há Ulna terceira

unidade, ainda possível, para a

região Sul brasileira.
A Petrobras estuda também a

redução do consumo de gás
natural nas atuais refinarias.
Gabrielli estimou que o consumo

pode atingir até seis milhões de
metros cúbicos diários e, parte

disso, poderia ser substituído por
óleo combustível. "Isso depende
também de autorizações
ambientais", ressalvou,
A estatal vai registrar um

acréscimo na produção de

petróleo em torno de 560 mil
barris diários em 2007. Será o

maior acréscimo na produção em

um só exercício, superando os 26�
mil barrisdiários estimados para

-

2006.
Gabrielli afirmou que' a

Petrobras tem hoje a sétima

posição entre as petroleiras
negociadas em Bolsa de Valores,
em termos de volume de reservas

de petróleo, superando empresas
tradicionais, como a Shell.

Em 2010, conforme as proje·
ções que Gabrielli apresentou na

Câmara Britânica, a empresa
estará produzindo 3,4 milhõesde
barris diários, em atividades no

mercado interno (2,3 milhões de

barris) e internacional. Com isso,
a empresa prevê que o País terá

auto-suficiência no energético,
nos próximos dez anos.
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Um bebê recém-nascido foi
salvo por policiais militares no

- início da tarde de ontem, após,

, ser abandonado em um terreno
.
'

baldio, dentro de uma sacola de

plástico, no bairro Cabana,
região oeste de Belo Horizonte

(MG), A criança está em

observação na maternidade
Odete Valadares, A suspeita da

,

PM é de que a menina tenha
sido deixada no local pela
própria mãe, Os policiais
chegaram ao local após uma

denúncia anônima.

,

, AGÊNCIA· ESTADO Nós estamos querendo cumprir
,

esse acordo," ,

Na palestra Câmara
Britânica de Comércio,
Gabrielli detalhou o programa de
investimentos que a Petrobras
está desenvolvendo até 2010. A
estimativa é investir em tomo de

US$ 11 bilhões a cada ano, nos

próximos cinco anos. Em
entrevista logo após a palestra,
Gabrielli ressaltou que a estatal
está trabalhando simulta
neamente em diversos projetos
para ampliar a oferta de gás' no
mercado interno.

.

A empresa vai ampliar os

investimentos para a produção de
gás natural na Bacia do Espírito
Santo e retardar a exploração do

.

gás na Bacia de Santos,
especialmente no campo de
mexilhão. Gabrielli disse que esse

'

redirecionamento resulta de
novas descobertas da empresa na
bacia capixaba.

Além disso, a empresa tem
,

tido dificuldades para afretar
navios para lançamento de cabos
necessários à exploração do gás
'natural em Santos, "São pOllCOS

•

� Em dois anos o Brasil
terá um acréscimo de 24
milhões de metros
cúbicos diários

RIO - O presidente da

Petrobras, José Sergio Gabrielli,
prevê que, em dois anos, o Brasil

atingirá a "auto-suficiência na

produção de gás natural", com U1n

àcréscimo de mais 24 milhões de
metros cúbicos diários 11a

produção. Este volume é

praticamente igual -ao total

importado pelo Brasil da Bolívia
atualmente.

Gabrielli afirmou que a estatal
continua negociando com a

Bolívia. "Não vamos ficar

negociando pelà imprensa. Mas,
toda a semana, os grupos de
trabalho (criados na r�ião que
ocorreu no dia 10 em La Paz) se

reúnem em busca de soluções."
'Mas frisou que as negociações
devem ser pautadas pelos acordos
assinados entre as partes. "Nós
temos um acordo que vai até 2019.

,
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Mais de 800 km de estradas estaduais foram construídas ou recuperadas. Os municípios
catarinenses estão ganhando acesso pavimentado. Isso impulsiona nossa economia, pois reduz
os custos de transporte e estimula a integração entre as regiões. Os resultados são mais

empregos e mais qualidade de vida para os catarinenses. Infra-estrutura é desenvolvimento.

•

DepanamonlO Estadual
de Infra-Estrutura· DEINFIA
www.deinfra.se.gov.br

Secretaria dB
Estadoda
Infra-estrutura
www.sie.se.gov.br

ceoemo do Rstado

SANTA CATARINA
,
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PROMOÇOES DE INAGUIIAÇAO
VENHA CONFERIR O QUE
PREPARAMOS PAI IA VOCÊ
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\

em Genebra, Lee, que teve

seu mandato marcado pelos
debates sobre a gripe aviária,
não resistiu e acabou
morrendo.

Durante 23 anos na

entidade, Lee trabalhou em

erradicar a pólio no

Hemisfério Ocidental e lutar
contra a tuberculose. Falando
em nome do governo bra-

- . ,

passou por uma cirurgia para

: a retirada de um coágulo no
,

cérebro. -Ontern, duas horas
antes da abertura da
AssembléiaMundial da Saúde

COLÔMBIA: VIOLÊNCIA

•

o O CORREIO DO POVO

,

v
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•
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AGENCIA ESTADO

BOGOTÁ - A guerrilha
lançou. vários ataques na

Colômbia num momento em

que as forças militares e a

polícia destacaram cerca de
.

300(000 homens para garantir
.a segurança antes e durante as

'

)

ele.ições presidenciais de

domingo. Um total de nove

ônibus foram incendiados em

ações atribuídas à guerrilha
entre domingo e ontem noite

no norte do país. Durante o

final de semana, torres de
transmissão de energia foram
dinamitadas nos

departamentos (Estados) de

Narina, Cauca, Putamayo e

Valle, segundo o diretor da
Polícia Nacional, general

Palestra para pais e educadores
no Colégio Marista

Realizou-se na última 4a feira, dia 17 de maio, a Palestra para
Pais e Educadores com o tema "Construindo Nossa Casa", a

palestrante foi a Professora Doutora Iria Tancon que abordou a

temática utilizando a metáfora da construção de uma casa para
explicar como se processam as relações e as vivências entre a

família, os filhos/alunos e a escola.
Com a participação dos presentes foi possível elencar os fatores
que alicerçam esta construção que seriam as aprendizaçens, as
características pessoais, enfim, tudo aquilo que trazemos e

vivenciamos ao longo de nossa vida.
Para que possamos erguer as paredes das relações seria necessário
resgatar os valores a que nos reportamos e quais fazem parte de
nossa vida diária.Entre os destacados estão: respeito,
responsabilidade, honestidade, disciplina, ...
E se o objetivo foi refletir sobre a forma que estamos educando e

orientando nossos filhos/alunos'não poderíamos deixar de abordar
as leis e princípios que regem os comportamentos humanos. São
os direitos e deveres que através de hábitos e necessidades traduzem
a possibilidade de conviver e reconhecer seu próprio papel na
sociedade.
Para que a criança ou adolescente possa entender e incorporar
estas orientações faz-se fundamental a presença dos pais e

educadores, participando das conquistas, acolhendo e estimulando,
dialogando para a superação dos desafios, estabelecendo os limites
através de linguagem única e persistência para manter as decisões
que possam parecer mais adequadas para os pais/educadores em
determinada situação.
Cada vez mais observamos a necessidade das parcerias entre a

família! escola e as instituições freqüentadas pelas crianças e jovens
e onde estabelecem as suas relações sociais.

,

Alberto Ruiz. (
"Não houve registro de

registrados Segundo a polícia,
um policial morreu e 24
pessoas ficaram feridas nos

atentados. A cidade ficou sem

energia por quatro dias, devido
à derrubada de torres elétricas.

Apesar dos atos violentos, o

ministro da Defesa, Camilo
Ospina, assegurou ontem que
os colombianos poderão

foram esvaziadas,. todos os que
estão em condições de

. cooperar es tão nas ruas", .

afirmou Ospina.
. .

Bogotá, a capital colombiana,

m

âe � Principais alvos foram ônibus e
il '�torres de transmissão de energia,

I o . f

/ '

vitimas nos ataques; as pessoas
que estavam nos ônibus foram
evacuadas antes de a guerrilha
atear fogo nos veículos", disse
hoje à Associated Press o

general. Segundo ele,
funcionários da empresa de
e nerg ia trabalham para
restabelecer o fornecimento de

energia na região 'afetada.
Buenaventura, o principal
porto colombiano no Pacífico,
foi o local mais afetado, com
vários ataques guerrilheiros

,

conta com um esquema

especial de proteção, que inclui,
a mobilização de policiais,
soldados e delegados. O
comandante do Exército,
general Mario Montoya, disse
que 13 batalhões foram
mobilizados para reforçar a

segurança nos departamentos
onde há maior presença da

guerrilha.

,

comparecer as, urnas no

domingo com toda segurança.
"Mobilizamos um grande
número de soldados, as escolas
(de formação de militares e

policiais) e as repartições

Diretor-geral da O'MS, Jonk Wook Lee, morre durante cirurgia para retir
,

,
,

,

LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CLiNICAS LTDA.

,...

ao:
371 0882

a de tumor
sileiro, o representante do
Ministério da Saúde, José
Gomes Temporão, destacou a

"coragem e determinação de
Lee conl relação à ampliação
do acesso aos remédios anti-

de suas principais bandeiras
a disseminação dos remédios

para os países mais pobres e,

quando assumiu em 2003,
colocou como objetivo dar o
tratamento a 3 milhões de

pessoas até 2005. O objetivo
não foi cumprido e agora
caberá a Anders Nordstrom,
UIU de seus diretores adjuntos,
liderar a organizar até a

próxima eleição em maio do
ano que vem.

.

A morte do diretor da
OMS deixou a Assembléia
Mundial da Saúde sem um

programa claro. Mas minis

tros de todo o mundo opta-

GENEBRA - Morre o

diretor-geral da Organização
lO, Mundial da Saúde (OMS),
,

Ira
.

[onkWook Lee. O coreano de
lO, 61 anos foi levado ao hospital

na sexta-feira passada e
,. .

r e tro v ir a is aos p aise s em

desenvolvimento". O Brasil,
porém não tinha votado por
Lee em sua eleição.

O coreano teve como uma

, , -

ram por seguir com a reuruao.

Os países que desejam pode
rão apresentar seus caridi
datas para suceder Lee.

•
,
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CURSO CAPACITAÇÃO E APERFElçOAMENrO DE CONSULTORES
Curso ensina "pulos do gato" da consultoria.

•

ramos

•

•

• BREVES

NO EQUADOR

.,.. Relações
As relações diplomáticas
entre o Equador e os Estados
Unidos "estão estremecidas,

.

mas serão mantidas",
garantiu o chanceler

equatoriano, Francisco

Carrión, em referência às
últimas decisões de Quito
sobre sua indústria

petrolífera. O chanceler I
afirmou que os "Estados
Unidos foram quem
esfriaram as coisas",
segundo declarações
publicadas hoje pelo jornal
equatoriano Expreso.A
relação binacional

começaram a estremecer

após a decisão do Equador
.de modificar uma lei de
hidrocarbonetos
estabelecendo a divisão

eqüitativa dos ganhos
extraordinários das

petroleiras estabelecidas
neste país. Além disso,
Quito rompeu
unilateralmente o contrato
com a companhia de

petróleo americana

Occidental, acusando-a de
não cumprir vários itens

.

contratuais
•

-

NO AFEGANISTAO

.,.. Bombardeio
Um bombardeio americano

contra uma aldeia no sul do

Afeganistão resultou na

morte de 97 pessoas. De
acordo com o comando
militar dos Estados Unidos
em Cabul, 80 rebeldes
morreram. Já o governador
de Kandahar, Asadullah
Khalid disse que, além do 80
supostos rebeldes, o

bombardeio causou também
a morte de 17 civis. O

ataque aér-eo americano
contra a aldeia de Azizi, em

. Kandahar, ocorreu na noite
de ontem. Uma madraça e ,

diversas casas rústicas
foram atingidas.
Caminhonetes eram vistas

.

transportando os feridos a

hospitais na cidade de
, Kandahar, capital da

província de mesmo nome.

Havia diversas mulheres e

crianças entre as vítimas.

ARGENTINA

.,.. Eleições •

Se as eleições presidenciais
fossem, realizadas hoje,
Néstor Kirchner seria
reeleito presíoente no

primeiro turno. Segundo uma

pesquisa realizada pela
consultoria Ipsos Mora y
Araujo, 53% dos
entrevistados sustentaram

que votariam em Kirchner.
Desta forma, poderia ficar
outros quatro anos ria Casa
Rosada, o palácio
presidencial. Esta e outras

pesquisas indicam que o

presidente conta com
elevada popularidade, que -

junto com a desarticulação e

modorra dos líderes da

oposição -lhe propiciaria
uma potencial vitória nas

urnas. O cenário seria
radicalmente diferente dos

tempos em que Chegou ao

poder, em maio de 2003,
com apenas 23% dos votos.

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

: !
,

I
I,
i ,

•

4B I TERÇA-FEIRA, 23 de maio de 2006

• PARABÉNS!
22/5

Carlos Eduardo Goetz aniversaria dia 24 e completa 18
anos. Os pais, Adalberto e Roseli, sua irmã Joice e

seu cunhado Juliano, lhe desejam muitas felicidades,
saúde e sucesso

Tamiris de S. Simm
Luci Baade
Marcelo G. Tissi
Marcelo Grah
Miriam Sasse Iwasaki
Marcos Curcio
Aguinaldo de J. M. Ribeiro
Cláudio D. Zils
Arlete Fischer
Marlise Urbanski
Antônio C. Pirassoli
Marlene Tissi
Rita C. Junkes
Maria Helena da C.

Rodrigues
Fabiane V. Hoeft
Lurdes Cucco

.

23/5
Diego Schiewe

Edelburg E. Jahn
Mário Kohler
Dr. Dirley Antoni Tonet
Saneide Hostin
Amilto Wittkoski
Nilson B. de Oliveira
Bruna M. Nogueria
Claudir Henz
Emerson Baumann

,

PARABENS
•

Aniversariou dia 19, Fernando Schnem. Parabéns cos familiares.

BODAS
.

O casal, Lauro e Cristina H. Siebert, comemoraram junto à família e amigos@ no dia

21, Bodas de Rubi (40 anos de união matrimonial). Fellcldadesl
•

BAILE •

Acontece no dia 3/6, a partir das 22h30, Baile de Escolha da Hainha da Kolonistenfest
da Sociedade Aliança. Animação com a Banda Real, do Paraná. Não percam!

BINGO
No dia 10/6, a partir das 14h, O Clube de Mães da Tifa Schubert, convida a todos para
participarem do Bingo de Mães, na rua Tifa Schubert, nO 615. Informações pelo
telefone 3275-6062.

FEIRA, •

Exposec - 2006 (A maior feira de segurança da América Latina)
,

A Multicom Segurança Eletrônica, através do seu coordenador técnico Roberto
Sekua, visitou no dia 16/04 em São Paulo, da IX International Security Fair 2006
relaizado pela Abese (Associação Brasileira das Empresas de Sistema Eletronicos de

Segurança); trazendo para Jaraçua do sul e região as últimas novidades em sistemas
'

de segurança, CFTV (circuito fechado de televisão), monitoramento de imagens
digital, alarmes, portões automáticos e controles de acesso. Informações do evento:

www.exposec.tmp.br

FESTA DE REI COM TRADICIONAL BAILE
A Sociedade Atiradores Independência, de Jaraguá do Sul, promove dia 27 (sábado) o

seu Baile de Rei. As festividades iniciarão às 14h com a concentração na sede social
e às 14h30min será efetuada a busca da majestade do tiro, o Sr. Márcio Oestereich.

, Às 22h30min dará inicio ao baile que contará com a animação do Grupo Safira.
Ingressos a R$ 10,00. Informações nos telefones (47) 3392-3004/3392-4400 e 3370-
5180.

JANTAR DANÇANTE
A Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany, de Jaraguá do Sul promove neste
sábado dia 27, Jantar Dançante com início às 20h e posteriormente, às 22h30min,
iniciará o baile com a animação da Banda Nova Blumenau. Os ingressos serão no

valor de R$ 10,00. Maiores informações pelo telefone (47) 3376-0308.
,

, ,

O CORREIO DO POVO

Cristiane Aparecida N.
Mass, completou' idade nova

dia 19. Parabéns da mãe,
irmãos, filhos e marido

\

Comemorou idade nova dia 21, Álido. Parabéns e muitas
felicidades é o que deseja com amor e carinho, a esposa
Ivone e o filho Jonathan

Completa 14 anos neste sábado dia 27, Jéssica Decker.
Familiares e amigos desejam um feliz aniversário

O casal, Verônica e Roberto Santos, comemoram hoje, dia
•

23, Bodas de Prata. A festa para familiares será no dia 27.
Felicidades é o que deseja os filhos Vanderlei e Daniele, a

nora Lídia e o genro Edson

•

A Escola Municipal de Ensino .

Fundamental Aluísio Carvalho de
Oliveira prestou uma homenagem
às mães na última sexta-feira dia
12 de maio. Neste momento

especial as mães foram

agraciadas com um delicioso'
café, sorteio de brindes e ainda

puderam descontrair-se ao

embalo da banda "Os Ecléticos".

j
Ressaltamos que todos os alunos

, ,i que particlpararn da homenagem
, fazem ou já fizeram parte da

.........
�. Escola.
Nossos sinceros agradecimentos
a todos que contribuíram com o

sucesso deste evento.
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Jaraguá do Sul ESPECIAL TERÇA-FEIRA
---_._-------------------------------__,......__....._-_....._--;;..................."""".....;_-------------- .. '_._--_._--------------------

•

As oito equipes classificadas
. .

para a terceira fase do 24º
.

.

Campeonato Varzeano �

Troféu Posto Mime,
começam no próximo sábado

, as disputas da terceira fase .

.

Elas estão divididas em dois

•

,

-,

41 TERCEIRA FASE: DEFINIDOS
•

•

23 DE MAIO DE 2006
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�� VÔLEI
O brasileiro Rodrigão, da Seleção Brasileira, conquistou neste

domingo o título de campeão italiano de vôlei:O Luba Banca
Marche Macerata, time do meio-de-rede, venceu o Sisley
Treviso por 3 sets a O, parciais de 25/21,26/24 e 25/22.

T RESULTADOS

,

PROXIMOS JOGOS
-

TAMANHA

•

, .

I, •

T QUINTA-FEIRA

I

I i
I

•

, ,

I I
•

T RESULTADOS

,

PROXIMOS JOGOS
T HOJE

�

� CLASSIFICAÇAO

• CORREIO DO POVO
CORREIO ESPORTIVO

Edlçio:Julimar Pivatto
Diretor

Francisco Alves
.

E-mail: esporte@jornalcorreiodopovo.com.br
Correio do Povo - Rua Coronel Procópio G.de
Oliveira, 2�6 - CEP 89251-200 - Caixa Postal T 9
Centro - Jaraguá do Sul- se
Tel. (047) 3371 1919 - Fax 3276 3258

•

O barco Brasil1, comandado pelo bicampeão olímpico Torben
Grael, terminou em quarto lugar a sétima etapa da Volvo
Ocean Race, entre Nova York e a cidade de Portsmouth, na
Inglaterra. '

��ATLETISMO
O Brasil ganhou neste domingo dez medalhas no GP Brasil de
Atletismo, em Belém (PAl, Foram três medalhas de ouro, uma de

,

prata e seis de bronze para os brasileiros, A paulista Fabiana
Murer foi o destaque, ao. marcar 4,55m no salto com vara.

��VELA

•

,

NA liDERANÇA: TRÊS VITÓRIAS EM TRÊS JOGOS

,

JARAGUADO SUL - A equipe
·Apa/Malwee/FME de

.

atletismo esteve no Torneio da

Federação Paranaense Juvenil,
em Londrina (PR) e voltou
com duas medalhas na

bagagem. Três atletas

representaram a associaç.ão e

eles se preparam para as

disputas da Olesc e do

Campeonato Brasileiro da

categoria, que acontece nos

dois próximos meses.

O melhor resultado ficou com

o jovem Willian Barrionuevo,

•

uveru
•

rusu com
• •

emmrno vence a

Agora a equipe fica no

aguardo da divulgação da
tabela do returno, que
deve acontecer só depois
da Copa do Mundo

JARAGUÁ DO SUL - A
da Faculdade

•

e q u i p e

Jangada/FME segue firme na

briga pelo bicampeonato do

Campeonato Estadual Juvenil
feminino. No último sábado, as

. �-

a t u a i s c a m p e a s nao

encontraram dificuldade para

superar a Unisul/Tubarão por

�5x33. Com O res�do, �s
jar aguaen ses somam tres

vitórias em três partidas e

lideram a competição, com 243
pontosmarcados e 131 sofridos.
O técnico Júlio Patrício disse

que, apesar da vitória, não tem

como definir se a equipe, foi
bem. "Quando a gente enfrenta
adversários tecnicamente mais

fracos, não podemos tirar uma
•

base de como a equipe foi
coletivamente. No individual
dá para destacar algumas
atletas", comentou o treinador,
que deve procurar uns

amistosos fora do Estado nestes

período sem jogar. "Precisamos
enfrentar equipes do mesmo

nível técnico para então ter
<'

uma base de como estamos.

Quem sabe contra equipes do

•

. -

OIVULGAÇAO·FME

Equipe Juvenil (uniforme branco) venceu as três partidas que disputou e é líder do Campeonato
Estadual

Paraná ou do São Paulo".
Patrício também aproveitou
para falar dos investimentos

da equipe feminina adulta,
que fechou patrocínio COIU a

Prom a Construções e

Planejamento. Será montada
uma equipe para disputar o

Estadual e os Jogos Abertos de
Santa Catarina. Duas atletas
devem ser contratadas em

breve e quem está perto de um
acerto é a pivô Maíra, que está

ern São José dos Campos (SP)
e, no ano passado, defendeu o

Joinville. A outra atleta seria

uma lateral. "Temos vários

, , ,

mumcipio,
atletas

juvenis e alguns
contratados

equipe masculina de basquete.
De fora da competição desde

2004, a base deve ser' de ex

atletas radicados no

-

nomes, mas nao começamos a

acertar detalhes com ninguém
•

ainda", avisou o treinador,
Quem também deve voltar a

disputar os Jogos Abertos é a

especialmente para esta

competição. O basquete
masculine foi campeão dos

Jasc em 2001, vice em 2002 e

terceiro em 2003.

NAS PISTAS: PREPARAÇÃO'INTENS!VA

Atletismo volta com bons resultados do
Paraná

em

respectivamente, em quinto e

sexto lugares. "Consideramos

que os resultados foram bons,
mas precisamos melhorar as

I
,

marcas para alcançar as

•

viajam para Nova Friburgo
(RJ), onde disputam os Jabs
(Jogos Abertos Brasileiros).
Mirielly Santos participa nos

100m COIU barreiras e no salto

com vara e SallyMayara Siewerdt
dos 100m rasos e do revezamento
4x100m. No ano passado, as duas
voltaram da competição com a

medalha de prata.

.. , ,-

p r i m e r r a s p o s t
ç
o e s 110

ranking brasileiro", analisou
o técnico Adriano Moras.

Hoje duas atletas da equipe

Priscila,Willian, Adriano e Diego conquistaram duas medalhas em Londrina

•
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• I FUTSAl: MAIS UMA DERROTA
n

I
,

-

" Asurpresa foi a saída do
j jogador Aladinho, que fez
, 'um acordo com a equipe
, evoltou para o Cascavel,

,

,': jARAGUA DO SUL - Depois
i:: da derrota para Chapecó, no

n,; último sábado, fora de casa, por
I 4x3, a Malwee busca agora a

, recuperação na Liga Nacional
'\ frente ao John Deere, amanhã,
ir, às 20h15, no Ginásio do Sesi.

,

J:� Sem Xande, Falcão, Márcio e

I' Japas, os jaraguaenses não

, cohseguiram suportar a pressão
, e perderam a partida. O jogadorI" Aladinho, que mareou dois gols

1, no último sábado, fez um acordo
.,

i, com a diretoria da Malwee e

:r, voltou para o Cascavel.
I: Para o supervisor técnico,
I ; léber Rangel, os erros nas

inalizações prejudicaram a

", equipe. "Faltou um pouco de

atenção aos nossos jogadores,
. '

,r que as, vezes esqueciam um

I) companheiromelhor colocado e

: tentavam chutar ao gol",
; analisou. O fixo Leco concorda
, comRangel. "Não podemos tirar

osméritos deles (Chapecó), mas
" perdemos muitos gols que não

costumamos perder e isso fez
falta no final do jogo",

'I comentou'. Com o resultado, a .

, Malweemanteve os 12 pontos e

a 120 lugar na Liga Nacional.
,

Para o jogo de amanhã, os

" desfalques devem ser os

I

usca a recu era ão contra o

RODRIGO GOULARTiDlÁRID DO IGUAÇU

Malwee não conseguiu suportar a pressão e foi derrotada pelo Chapecó no sábado
•

mesmos, já que o ala Márcio

pegou mais dois jogos de

suspensão e Falcão só volta no

excesso de erros da Malwee,
principalmente nos passes e na

finalização, o Chapecó fez dois

gols na seqüência, aos 18'15"
com Alexandre Buraco e aos

18'33" com Marina. Vinte

segundos depois, Valdin ainda
descontou para os

aos 4'40" com Aladinho.
Buscando o empate, o técnico
Fernando Ferretti colocou
Aladinho como goleiro linha,
mas a tática não deu certo. Aos

17'53", num contra-ataque,
Adriano mareou o quarto gol
de Chapecó. A Malwee ainda
descontou aos 19'31" com

Aladinho, mas não foi o

suficiente para evitar aderrota.

,. ,

proximo logo.
O Jogo - O jogo começou com

muita marcação de ambas as

equipes e bem equilibrado. O
time da casa só abriu o placar
aos 10'45", com Adriano
tocando por cima do goleiro
Donny. Aproveitando do

,

jaraguaenses.
A Malwee voltou do intervalo
com sede de gol e fez o segundo

� BASE: NA PONTA DA TABELA
,

•

UI
'J"
I"
'J
I,
, ,
, e SU

utsa
. ,

mascu mo
I,
"
','
I

I

,i, JARAGUÁDO SUL - Com as

duas vitórias e o empate
conquistados no fim-de-semana,
a equipe Aurora/Cej/FME

, terminou a primeira fase com

quatro vitórias e dois empates
em seis jogos e a liderança
isolada da Chave B do

ampeona to Es tidual de
Futsal Sub-11. O time do
técnico Luís Cláudio Dalprá
tem 12 pontos, contra dez da
AABB/Joinville, sete do

; Positívo/]oinville e três do
Floresta/Pomerode. A

Federação Catarinense de
Futsal divulgará amanhã a

tabela da segunda fase.
As vitórias no fim-de-semana
foram por 5x1 em cima do
Floresta e 3x1 no Positivo, além
do empate em 3x3 com a

AABB. O destaque da rodada
foi Luís Fernando, que mareou

,

seis gols, além do goleiro
Alyson, que fez grandes
defesas. "A equipe superou
todas as nossas expectativas, já
que é formada por atletas que

•

•

I era O,-

•

J
"

nunca disputaram uma

competição estadual", disse o

coordenador da modalidade,
Augustinho Ferrari.
A equipe Malwee/Cej/FME
�ub-1 7 também estreou bem na

segunda fase do Estadual' da

categoria. Foram duas vitórias e

uma derrota em Joinville e está

em segundo lugar com seis

pontos, empatada com
,

Joinville, mas atrás no critério

de de se rupat e ,

confronto direto.

,

que e o

Orleans, e

como no ataque. Mas

perdemos a chance de
ficarmos isolados na liderança
ao perder para o [oinville que,

junto com a Unisul, é um dos
favoritos ao título da

competição", analisou Ferrari,
que também reclamou muito

da arbitragem no jogo contra o
Joinville. "O árbitro, muito

caseiro, dava tudo para eles e

d ' "
na a para nos .

Clube Doze vêm atrás com três

pontos. O time jaraguaense
venceu o Clube Doze por 8x2 e

Orleans por 7x1, mas perdeu
para o Joinville por 5xO. O
returno desta competição será
nos dias 14 e 15 de junho em no

Parque Malwee.
"Nos dois primeiros jogos fomos
muito bem, tanto na defesa

ARQUIVO/DANIEL NEVES

Equipe jaraguaense (uniforme escuro) está em segundo lugar na categoria sub-I?

,
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Julimar Pivatto

Final do Sênior
Muita emoção na final do Campeonato Municipal de Futsal Master
em Guaramirim. Em uma partida emocionante, a equipe do Reba's
(foto) bateu Os Jagunços com o gol de ouro na prorrogação, depois
de empatar em 4x4 no tempo normal. O terceiro lugar ficou com o

Barcelona, que venceu a Borracharia Zanella por 4x3. O artilheiro da

competição foi Geovani Zech, que fez 25 gols, e o goleiro menos

vazado foi Everson, do Barcelona, com 28 gols sofridos, Participaram
da competição nove times, que somaram 48 jogos, com 349 gols
marcados, uma média de 6,9 por partida.

,

Co a do Mundo
Faltam 25 dias
Ademar Saganski,Mazinho, diretor de
esportes da FME de Jaraguá do Sul
Favorito - O Brasil é o franco favorito por ter

grandes valores mundiais. Não é à toa que o

mundo todo aponta os brasileiros como
principal candidato ao título.
Surpresa - Os africanos têm chances de irem

longe pela sua raça e determinação.
Decepção - Com muitas contusões, a
Inglaterra não deve fazer uma boa Copa,
Além disso, os jogadores não vêm
demonstrando um bom 'futebol.

Lio Tironi, presidente do Grêmio Esportivo
Juventus
Favorito - Com certeza é o Brasil. Hoje os

melhores do mundo são daqui, só que eles
não podem entrar de salto alto, para não
correr o risco de perderem. Alemanha, França
e Inglaterra também devem brigar pelo
título.

Surpresa - Acho que não teremos grandes
surpresas neste ano. Quem sabe, o Japão.
Decepção - Ninguém vai decepcionar na
Alemanha.

,

Natação
A equipe Ajinc/Urbano/FME de natação conquistou 12 medalhas do
Campeonato Sul-Brasileiro Infanto-Juvenil de Natação, que aconteceu
no fim-de-semana em Paranaguá (PR). Na categoria juvenill,
Henrique Fructuozo conquistou ouro nos 400m livre, prata nos 200m

medleye bronze nos 200m livre e Otávio Azevedo ficou com o

bronze nos 100m costas. No juvenil 2, Soelen Bozza ficou com o

bronze nos 400m e 200m livre e Mayara Martins com o bronze nos

100m costas. Na categoria infantill, destaque para o bronze de Felipe
Mathias nos 100m peito. E na infantil 2, Aléxis Schroeder conquistou •

bronze nos 100m peito e Midiã de Andrade ficou com a prata hOS'
100m peito e 200m medley, além do bronze nos SOm livre.

Maratona
A 2a Maratona de Natação 24

,

horas da Academia Impulso
contou com a partlcipaçáode
92 nadadores, entre oito e 55,
anos.Três equipes se

revezaram ao longo de 24

horas, nadando um total de
212 mil metros.Ovencedorfoi

,

a equipe Raia 4, que
completou 70.550 metros
durante o tempo da

competição. Foram 31
nadadores que compuseram o

time campeão, sendo 21
homens e dez
mulheres.bronze nos 100m

peito e Midiã de Andrade ficou

corp a prata nos 100m peito e

200m medley, além do bronze
nos SOm livre,

. Motovelocidade
O piloto de Guaramirim,Beto Schumi,
continua na liderança do

Campeonato Paranaense de
Motovelocidade nas duas categorias
que disputa. Na 250 Nacional ele
pulou na frente logo na largada, onde
se manteve até o final da prova. Com o

resultado, aumento para 84 a

pontuação no campeonato, contra 65
de Jackson Keil (São Bento do Sul) e 61
de Gilmar Araújo (Mafra).Já na Força
Livre Nacional, ele não teve a mesma

'sorte. Depois de um problema na

moto, na primeira volta, ele teve de se

recuperar da última colocação 'e

conseguiu terminar em terceiro luqar,
Agora ele tem 91 pontos, contra 66 de .r

Jackson, Beto corre corri apoio de
Netuno Transportes,Azevedo
Automóveis, Águia Motos, Posto 2'8 e

Academia Corpo e Mente.e 200m

medley, além do bronze nos SOm livre.
,

,

,

"

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

4 I TERÇA-FEIRA, 23 de maio de 2006 •

��FÓRMULA 1
o finlandês Kimi Raikkonen poderá ser confirmado como um dos
pilotos da Ferrari na próxima temporada no GP de Mônaco,daqui
a duas semanas,de acordo com a imprensa européia.A Mclaren

já contratou Fernando Alonso, da Renault, para o próximo ano.

CORREIO DO POVO

,

��TÊNIS
A suíça Martina Hingis, que já foi a tenista número um do
mundo, derrotou, neste domingo, a russa Dinara Safina, por
6/2 e 7/5, em 1 hora e 26 minutos, e conquistou o Torneio de
Roma, seu primeiro título desde que retornou ao tênis.

��BASQUETE
Franca e Ribeirão Preto farão a final do Campeonato Nacional
masculino de basquete. Diante de pouco mais de 7.500
torcedores, o Franca, que jogou o hexagonal semifinal em casa, se

classificou ao derrotar o próprio Ribeirão por 9sx88.

\

. � DIVISÃO ESPECiAL: AGORA É CUMPRIR TABELA
,

•

:1
,
,

•

• • ••

•

•
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ARQUIVO/DANIEl NEVES

•

Juventus e Brusque voltam a se enfrentar no próximo domingo no João Marcatto \

Com.os resultados do fim-de-semana, o tricolor
também não tem mais chances de ir à' semifinal

•

com o Atlético e chegou aos 11

pontos. No domingo que vem, em

casa, enfrenta o Brusque apenas

para cumprir tabela .

•

.

De folga ontem, o técnico Alaor
Palácios disse que foi uma das
melhores partidas do Juventus no

•

]ARAGUA DO SUL - O

objetivo traçado pela diretoria do
Juventus no início da Divisão

Especial foi alcançado. Depois da'
penúltima rodada que aconteceu

no fim-de-semana, o tricolor se

garantiu na Divisão Principal do

Campeonato Catarinense 2007.
Por outro lado, não tem mais

chances de ficar entre os quatro
,

. ('

melhores que se classificam para a

semifinal da competição: No
último sábado; em Ibirama, o

Moleque Travesso ficou no 1x1

campeonato. "A gente tomou a

iniciativa do jogo, mas tomamos o

gol de bobeira, numa infelicidade
do Thiago, que fez uma das
me lho r e s atuações do ano.

Poderíamos ter definido o jogo,
mas perdemos, pelo menos, duas

•

•

• •

•

.
,

chances claras de gol", analisou o

treinador. .

"Contra os considerados

grandes a gente foi bem, mas

perdemos pontos importantes
•

contra os times pequenos",
comentou Palácios, que se diz
chateado por não ter conseguido
ficar entre os quatro semifinalistas.
"O Juventus alcançou o seu

objetivo, mas ell não alcancei o
meu. Eu sempre almejei a

semifinal, mas infelizmente não

conseguimos". O técnico também

já manifestou a vontade de ficar e

montar o time para a Divisão

Principal do ano que vem.
"Já temos que começar a montar

o time neste ano. Vamos começar a

pensar nisso para conseguir fazer o
melhor time p.ossível para

disputarmos o título no ano que
vem".
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Já o Flamengo, fora de
casa, também foi bem e

venceu o lanterna Vera
Cruz por 3xl

•

21 pontos, ao vencer o Agua
Verde de Timbó (quarto com 12)
por 1xO. O segundo lugar é do
Atlético Pomerodense, com 17,
que perdeu para o Caramuru

(sexto com 11) por 2x1. O

Flamengo ficou no. OxO com o

Vera Cruz (lanterna com quatro)
e é o terceir9 com 15 pontos,
Completando a rodada, Botafogo

•

(sétimo com oito) e Agua Verde
de Pomerode (quinto com 12),
ficaramno 1x1.

•

]ARAGUA DO SUL - Agora
são oito times na disputa pelo
título do 240 Campeonato
Varzeano de Futebol - Troféu
Posto Mime. As últimas quatro
vagas foram definidas no sábado,
com a última rodada da segunda
fase. Agora, as equipes restantes

estão divididas em duas chaves e

as duas melhores de cada se

classificam para a semifinal. No

Grupo N ficaram
Amizade/Rozzaco Pneus,
Atlético, Gesso J araguá/Rv
Veículos e JJ Bordados. E na

Chave O estão Farmareis/Santa
Luzia, Kiferro, Serysyl e União. A
tabela dos jogos será divulgada
amanhã pela Fundação
Municipal de Esportes.
O Grupo J chegou a esta última

rodada com União e Atlético

garantidos na terceira fase e este

último acabou ficando com o

primeiro lugar do grupo ao golear
o Rubro Negro por 4xO. No outro
jogo, Metalúrgica TS e Atlético

Venceu o lanterna Vera
_
Cruz

(quatro pontos) por 3x1 e é o

quinto colocado com 11. A

liderança continua com o Atlético
Pomerodense que, com a vitória

por lxO sobre o Caramuru (quarto
com 12) chegou aos 24 pontos. O

• •

Botafogo, que bateu o Agua Verde
de Pomerode por 6x4, é o vice

líder com 18, seguido pelo próprio
•

Agua Verde, que tem 13. •

'Nos aspirantes, o Vitória
manteve a liderança, agora com

•

•

]ARAGUA DO SUL -

Depois da folga por causa do Dia
das Mães, fi segunda rodada do
returno da Taça Pomerode
aconteceu no fim-de-semana. Os
dois times de Jaraguá dó Sul se

deram bem na competição, com
destaque para a goleada do

Vitória, em casa, por 6xO em cima
•

do Agua Verde de Timbó. O

ponto negativo da partida foi a
confusão que deu entre a

comissão técnica das duas
• ••

equipes, que so arnemzou com a

entrada dos policiais.
Com a goleada, o Vitória trocou

de posição com os timboenses e

agora é o sexto colocado com
• •

nove pontos, contra oito do Agua
Verde, que está em sétimo.

Jogando fora de casa, o Flamengo
também se deu bem na rodada.

. .

Muita discussão entre jogadores na goleada do Vitória em cima
do Água Verde

E

ores �:
te

re

se
arzeano

•
•

Enec ficaram no OxO. A Kiferro,
mesmo sem jogar, garantiu o

primeiro lugar doGrupoK, com dez

pontos. O outro classificado foi o
Amizade/Rozzaco Pneus, que
venceu o Botafogo, terceiro

colocado, por 3x2, numa partida
cheia de discussões e que chegou a

ser paralisada -por falta de

policiamento. No jogo dos
• lanternas, oGaribaldi venceu aVila

Lenzipor2x1.

Pelo Grupo L, Gesso Jaraguá;RV °I

Veículos e Serysyl conquistaram as

duas vagas ao empataremem 2x2.O

Guarany, que goleou o Bazar do
Rau;NST Contabilidade por 6xO,
ficou com em terceiro lugar. E no

. GrupoM, Farmareís/Santa Luzia e11
Bordados ficaram no OxO e

garantiram a classificação. O

Supermercado Brandenburg goleou
o TomazelliMateriais de Construção
por4xO e ficouem terceiro.

(
,

(
,

,

(

,

(

(

(

(

Jogo nervoso no Botafogo, onde o time da casa perdeu para o

Amizade por 3x2

•
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