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2B I SOB SUSPEITA

OAB pede
investigação
contra presidente
O presidente nacional da
OAB, Roberto Busato,

,

entregou ontem a

Procuradoria-Geral da

República o pedido de
-' .

nottcia-cnme contra o

presidente Lula. O objetivo é
fazer com que o órgão
aprofunde as investigações
sobre. o suposto envolvimento
de Lula 110 escândalo do
mensalão.

A

31 POLEMICA

Gesser acusa

procurador
de mentir
sobre veto

�
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4 I SAIA JUSTA:, CLIMA TENSO ENTRE REPRESENTANTES E PREFEITO ESPORTIVO ESPECIAL

Copa, do
Mundo, uma
história de

(

• • • •

•
•

76 anos
,

Representantes das entidades que compõem o Fórum
de Movimentos Sociais entregaram na tarde de ontem,
ao prefeito Moacir Bertoldi, um manifesto contendo
cinco mil assinaturas contrárias ao reajuste das tarifas
de ônibus na ,cidade. Eles cobram uma explicação

sobre a origem dos números que levaram ao aumento

de 8,330/0 . A entrega foi tumultuada, o prefeito
chegou a se negar a receber o grupo, mas voltou
atrás. Uma audiência será marcada para debater o
tema.

•

CESAR JUNKES

o Correio do Povo publica
hoje um caderno especial
sobre a Copa do Mundo.
Nas 12 páginas ilustradas
C0111 fotos, o leitor
conhecerá a história do
Mundial e todos os

concorrentes ao título em

2006 ..

8 I LIGA FUTSAL

Malwee vence

.0 Petrópolis
e fica entre,

os oitoO prefeito Moacir Bertoldi não escondeu desconforto com situação e chegou a dizer que não receberia o grupo
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PROMOÇAO PARA ASSINANTES E FUTUROS ASSINANTES DO O CO.RREIO DO POVO

*Assinantes do O Correio do·Povo podem ganhar uma dessas três estadias no Hotel Estância
Ribeirão Grande, em apartamento luxo casal, com direito a café da manhã, jantar especial a luz
de velas com cardápio especial do cheff e música romântica ao vivo,

Presenteie seu grande amor

. .#Ilij!dií!.lt,.,Db-
O CORREIO DO POVO' 3371 1919

,

•

Pu.bU=do-� 1919 ou peGa i1tondlrnen\O pelo e·majl�

corl'\f)fc\a\@iorOa\cort-e\OdOPOvo.\�om.h!
*Válido para assinantes e novas assinaturas feitas até 8 de junho de 2006. **Nào acumulativo. Pernoite de 12 a 13 de junho'
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O CORREIO DO POVO

•

sem concurso público, em

gabinetes de correligionários, de
suplentes ou em órgãos da
Câmara sob influência dos parti
dos. Dos 19 deputados suspeitos
de envolvimento com o mensa

lão, 11 foram absolvidos pela
Câmara; só falta julgar José
Janene, também do Paraná e hoje
sem partido. José Borba está em

campanha para se reeleger.Dos
18 funcionários de seu gabinete,
oito permaneceram na Câmara
dos Deputados após sua rentIn

cia. Quatro foram para a lide

rança do PMDB, incluindo seu

filho Fábio Rodrigues Borba.
Outros dois, entre eles, outro
filho, Marcelo Rodrigues Borba,
foram para a Coordenação de

Registro Funcional da Câmara,
órgão famoso por abrigar paten-

. ,

tes de deputados. E isso. Nada
de novo no front. Desmantelada
a comissão de ética quando o

plenário, 'por maioria, passou a

absolver petistas e aliados de

processos por envolvimento no

mensalão, os governistas toma

ram conta dos pareceres, de lá

para cá sempre pela absolvição
dos acusados. E mantiveram

todos os parentes e apaziguados
em empregos com salários bem
atraentes. São os chamados
aspones, não fazem nada e em

nada contribuem. Enquanto
isso, pagamos a conta.

Filhos e ex-assessores de deputado que
,

renunctou mantiveram o emprego na
I

Câmara com salários de até R$ 7.500
I .

,

I

I ..

�e fumaça e, come) (11Z o velho

pitado, onde há fimaça pode
[laver fogo.Caber \ ao

procurador-geral da República,
lA.ntonio Fernando de Souza,,

decidir se aceita ou .,Cic" , ,li·1,)
I

fia OAB e abrir uma dcnúncu
I ., •..�,
contra o presioerv-. ,

'
,

.

I .

decidiu tornar \.; .' .' I, (
,

último dia 8, ,1blÓS ,,', it .

u:n
I

'.

parecer que recomendava �l
,

;entidade pedir o inlpC(LCllmcrlt elo
presidente Lula. Entre C)S que
I

•

se pronunciaram cont '0) Ü
,

,'Pedidel de impc«c!.meat, ;1
,

:avaliação é que 1',-11). ,'. i '.1,j'

Iclamor na socie.. i: i)-!';
!afastamellto etc) presi dente
I

A suspeita é pertinente e,

por isso, o presidente Ordem

�os Advogados do Brasil,
Roberto Busato.ficou cle

entregar ontem o pedido de

notícia-crime ao Ministério

Público contra o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, para
que o órgão aprofunde as
,

investigações sobre o SUPC)sto
,,

envolvimento do presidente 110

escândalo do mensalão. Busato
�cha que a investigação deve ser

aprofundada porque há sinais
,

,
,

:�
,

•

•

:� FRASE,

Lula, tampouco clima político.
Enquanto isso, a palhaçada

continua com tudo em Brasília.

José Borba, do Paraná, 56 anos,

e ex-líder do PMDB que
renunciou 11á sete meses ao

mandate de deputado federal

por suspeita de envolvimento
com o mensalão, continua a

despachar semanalmente na

sala da liderança do partido na

Câmara dos Deputados corno se

nada tivesse acontecido. Dois de
seus três filhos e outros 'seis ex-

assessores de seu gabinete
mantiveram o emprego no

Legíslativo com salários de até

R$ 7.500. Para a maioria dos
sete deputados federais que

;1í'rcler:l.1n o mandate devido à

crise- três foram cassados, e
.

• J irr» r-nunciaram antes da
c o tu.a do processo-, a punição
não significou o afastamento do

Congresso ou da vida pública.
Cruzamentos feitos entre os

nomes dos funcionários que
trabalhavam nos sete gabinetes
e a atual lista de pessoal da

. Câmara dos Deputados mostra
que 45 ex-assessores dos supos
tos mensaleiros foram alocados,

•

• Alckmin, sobre o uso que Lula faz do cargo para tentar se reeleger
,

•

•

..

: Por que não escutamos
: Elza Woehl?
· ,

Elza Woehl ,

e co-

.responsável pelo sucesso do
· Instituto Rã-Bugio, que

procura preservar a

biodiversidade de anfíbios da
Mata Atlântica e cuja sede fica

·
no município de Jaraguá do

i Sul. Ao lado do marido
: Germano, procura sensibilizar
,

a sociedade para a importância
: do frágil equ ilíbr io ..

do
I
ecossistema. Sell nome é

· conhecido Brasil afora, seu.
,

: marido
. é um prolífico

I
cientista e ambos tem

respeitabilidade in te rna

cional no trato da questão.
Recentemente, foram tema

de reportagem em Istoé,
recebidos 110 Programa do [ô e

trollxerail1 a JS 1101 renolnadc)

biólogo intert1acional.
Elltretanto, ;lpCS�lr da

presença 11a nlícli�l, pOlICOS' os
escutal)l ele fa to. 1)01lC05 se

atelltanl para () f,ltt) I.lr ellie j:t
ultrapassanlos o lil11ite e a

•

Randal Gomes, Coordenador dos
Cursos de Comércio Exterior e de

•
•

Gestão Financeira da FATEJ, escreve
às terças-feiras nesta coluna

natureza vem dando mostras

violentas de que não tolerará
a interferência de Ulna só raça
no equil íbr io geral do

conjunto. Quando
contatados, órgãos públicos e

corpo empresarial são bastante
receptivos a ouvi-la, mas

poucos se dignam a escuta-la.
O corpo empresarial pode

auxiliar, saindo de urn

at iv i smo passivo para a

consciência crítica de que as

bases precisam ser

modificadas. Fala-se de China,
,

de India e de Rússia. Mas como
olhar os pés do vizinho, com
os nossos próprios sujos de
barro? As empresas brasileiras,
frutos de lim crescimento de

profissionais empíricos, qlle
julg,ll11 desnecessários os

bal1cos escolares e as carteiras

ulliversitárias, delicac1alnente
desdenllalll de colaborar.

A cada celll all0S, surge
Ullla teoria 110 horizonte que

•

explica e que orienta o sistema

produtivo a produzir mais e

melhor. Foi assim com Adam

Smith, foi assim com Karl
Marx. Foi assim com J. M.
Keynes. Será assim com a nossa

época e, solucionada a questão
das quantidades, o produzir
melhor será fruto de preservar
a cont.ínua renovação. Sem

poesia, sem discursos vazios,
com efetiva consciência. E

_.

n is to, algumas empr e s as

regionais - poucas ainda - tem

sido bastante conscientes em

entender e em colaborar.
Por que não escutamos Elza

Woehl? Gostaria de dizer que
por inocência, por displicência
ou por' não termos ouvidos

adeqllados a entender a sua

mensagem. Mas a qualltia de
'nãos' que um Instituto tão

importante recebe da
,

sociedade me leva a crer que
não escutamos Elza Woehl é

por hipocrisia mesmo .

•

o Futuro da Segurança
A eclosão da violência na maior cidade do

Brasil deflagrou uma série de interessantes

reflexões sobre causas, efeitos, culpas,
responsabilidades, conivências e sobre o mais

importante: o que fazer em matéria de

segurança pública?! Sob o enfoque político,
quero destacar dois aspectos. O primeiro

,

refere-se à questão social. E evidente que a

desigualdade estimula revoltas. A exclusão
,

social é poderoso fermento para erodir valores
éticos. Entre outras razões, basta mencionar

que os valores morais da sociedade dita
moderna têm fOGO no "ter" mais do que no

"ser". A desconstrução da moral passa pela
"destruição não criativa" da ética. Isto é, os
valores vigentes há 30 anos estão sendo
substituídos por...nada! E o "nada" vai sendo

preenchido pelo consumismo e seus agregados:
esperteza, falta de espírito público, corrupção
disseminada.

"O Brasil está desintegrado e perdeu seus

valores cívicos .... Nós ternos uma burguesia
muito má, uma minoria branca muito

perversa!". Essa frase não é de um Evo Morales
brasileiro; é do governador de São Paulo,
Cláudio Le-mbo, do

,

PFL! E o que informa a Folha de Sp, de 18/05!
Este é o primeiro e grande desafio nacional:
reduzir desigualdades e construir

oportunidades e valores sobre uma educação
competentel

O segundo aspecto a ressaltar é: que fazer,
em termos de políticas públicas, para a

Segurança? Os "inimigos" mais importantes �

da segurança do nosso Povo integram o

chamado crime organizado, derivado do
tráfico de drogas e outros ilícitos que ensejam'
a formação de redes. O crime organizado, Ulna
espécie de "AI Qaeda" tupiniquim, já deu
mostras de que possui capacidade de

comunicação e de mobilização. A linha mestra "

da política de segurança deve conter três,

elementos: �

1.- Profissionalismo. Estabelecer gestão r
fundada no mérito, valorizando salarialmente }[
o profissional. Integrar esforços. Eliminar a

interferência pàrtidária nos atos de

adminístração. Nomear políticos - titulares ou ' ,

. .

suplentes de mandatos políticos - é o caminho
,

errado;
2.- Fortalecer o emprego de tecnologias 'J�'

(exemplo: quantas câmaras eletrônicas foram .

. o

implantadas no 110SS0 Estado nos últimos
. J

anos?) e a inteligência das instituições.
policiais, de administração penitenciária,
judiciais e do ministério público;

3.- Prestigiar e fortalecer a participação da
'

cornunidade , especialmente através de c

prog r am as preventivos (PROERD, por"
exemplo) e conse lhos corrrunit ár ios de .

segurança.
No mais, vamos rezar para que as lições do

pânico nos iluminem!

Esperidião Amin , Ex-governador de Santa
Catarina

•

Balada em Lucerna
Vejo pela televisão as. estripulias de Kaká e

Ronaldo ern gramados heIvécios, no comando do
quadradomágico da Seleção Brasileira, inventado
por Parreira e Zagallo para a Copa da Alemanha.
O jogo é amistoso contra um time recém-chegado
à primeira divisão do futebol suíço, mas, ainda
assim, fico encantado com o que os nossos craques

aprontam com a bola nos pés. Depois, na internet,
_.

a notícia de que as traquinagens da incansável

"geração amor", segundo denomina um jornal
suíço de fofocas de Lucerna, seguiram noite

adentro na boate Adágio. Aí, já sem Kaká, o
'evangélico e recém-casado meio-campista do
Milan. Nem por isso foimenor o embalo, informa
o fofoqueiro jornal suíço.

A animação correu solta ao som de hits como
Lave Generation, para delírio do lateral do Real
Madrid, Roberto Carlos, dos últimos a deixarem a

balada, "por volta das três da madrugada",
segundo revelou o DJ Tony Caputo. Este, muito
provavelmente descendente dos rivais italianos,
corn todo interesse de botar fogo no circo verde
amarelo.

Mas nada de se deixar levar por inquietações
provocadas por falso moralismo de ponta de

esquina, tão comum no dia a dia da nossa política
e de tantos dos nossos chamados homens públicos.
Afinal, a história do "escrete" (saudades de Nelson
Rodrigues) é farta de exemplos: nenhum time

leva o "caneco" sem alguma tensão - como a do
corte repentino de Edmilson - e principalmente
sem uma boa farra em cuja composição entrem,

bebida e belas mulheres. Garrincha até. filho

produziu na Suécia em lima dessas noitadas, na
Copa de 58.

Mas o que essa passagem suíça dos nossos

,

•

gatosos nle provoca, mesmo, é a grata recordação
da minha primeira e única estada na Suíça, ern
1996, lá se vão'lO anos.

Trazia na' mente todas aquelas lições e

fantasias aprendidas na escola da querida
professora Letícia Campos, de Santo Antônio da

.

Glória (BA), consolidadas anos depois no salesiano ,

Colégio Dom Bosco, na pernambucana cidade
de Petrolina. Pensava em coisas como o impecável
senso de organização, disciplina e limpeza dos

suíços e das suas cidades, onde o mais inofensivo '

invólucro de bombom, jogado no chão por algum'
.

descuidado como eu, significaria fatalmente ter
,_.

um guarda civil em seu encalço, que o obrigaria a

voltar para apanhar o papel atirado na rua, sob

pena até de cadeia em caso de recusa.

Lucerna é uma dessas raras cidades do planeta
onde o tempo parece ter parado, mas cujos
moradores demonstram enorme satisfação por
celebrar sua história gozando de todos os avanços
e comodidades oferecidos pela ciência e tecnologia

,

modernas. A histórica Torre de Agua e Ponte. Os

Alpes. O lago majestoso tranqüilo.
Uma Suíça e uma Lucerna, portanto, bem diversas
desta que o noticiário sobre a Seleção tem

J
mostrado. O ambiente ocupado por torcedores

•

"canarinhos", que a título de manter velha e
.

. ,

proverbial fama de gente animada e descontraída,
esvaziam a bexiga cheia de cerveja nas águas
límpidas do lago famoso,montam barracas nomeio
das praças de Weggis para vender cachaça e

feijoada, all invadem o campo diante de
estarrecidos guardas suíços e se jogam em cima de
Ronaldinho. A Alemanha que se cuide.

Vitor Hugo Soares, Jornalista.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251

•

200, Caixa Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

•

Diretol' cditorial/ad,uillistrativo: Francisco !\Ives
E(litOl°l_l: !)llt,'icia j\l101'L1CS

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 I Centro 1
Jaraguá do Sui, SC 1 Tel. 473371,19191 Fax 3276,32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

c om e rc i a I@jornalcorreiodopovo.com.br
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O CORREIO DO POVO

"Ele já voou 74 mil quilômetros de Airbus com Boein,g atrás e dois helicópteros
Puma fazendo campanha".

•

•
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ISS: CEI CONTINUA OUVINDO OS ENVOLVIDOS NO CASO CANARINHO

TERÇA-FEIRA, 6 de junho de 2006 I 3
•

• MOSAICO•

pol itic a@jornalcorreiodopovo,com,br

Em Florianópolis, onde está implantado o sistema de bilhetagem
eletrônica, quem tem o cartão magnético comprado com

antecipação, paga R$ 1,80 a passagem urbana. Quem não tem
ou por falta de grana ou por ser usuário eventual- paga R$ 2,10.

, Em Joinville, isso já existe desde que o governador licenciado e

candidato à reeleição, Luiz Henrique da Silveira (PMDB) exerceu
seu último mandato do prefeito, há cerca de quatro anos. Em

Jaraguá o projeto de transporte integrado prevê bilhetagem
.

I eletrônica. E, além do desemprego, a mesma prática. Perguntar
não ofende: isso tem respaldo jurídico?

•

(

CELSO MACHADO

�
,

Erro pode reletir
ignorância, diz vereador
inconformado com

decisão do prefeito
}ARAGUÁ DO

"Deliberadamente, o Executivo
comete uma série de erros desde
o primeiro momento em que
envia projeto de lei à Câmara
solicitando ratificação do ato

que culminou COIn o

recebimento de dois ônibus
usados da empresa Canarinho

por conta de débitos com o

ISS". A acusação é do vereador
Rudolfo Gesser (PP), que votou
a favor da investigação de
denúncia feita pelo secretário

geral do PSB, Emerson

Gonçalves, de suposto
favorecimento à empresa na

quitação de R$ 194 mil devidos
deste tributo, através de lei da

dação de bens móveis e imóveis

aprovada pelo Legislativo em

dezembro do ano passado.
Derrotado em plenário,

juntamente com outros

vereadores da oposição, Gesser
articulou a criação de Ulna CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) que continua

ouvindo pessoas envolvidas no

processo. Corno a comissão

acabou presidida pelo vereador
•

Pedro Garcia (PMDB) , que
havia votado contra a

investigação e, ainda, integrada
por outros vereadores de mesma

opinião, Gesser deixou a CEI
antes mesmo do primeiro
depoimento,' "Não vou fazer

papel de bobo", disse à época.
O projeto vetado na íntegra
pelo prefeito em 29 de maio

último, foi originado no próprio
Executivo. Propunha, em um

artigo, que a cada pagamento de
tributos com bens móveis,
caberia ao prefeito nomear uma
comissão de avaliação
específica. A emenda'

apresentada dizia que, nestes

casos, a avaliação fosse feita por
uma comissão permanente e

ARQUIVO O CORREia/CESAR JUNKES
� .
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•

,� -

'

I

•

•

i

'.

,

"

<;@
I'

I
-ij�

•

Gesser diz que administração falta com a verdade e que poderia vetar somente emenda

que cada procedimento passaria
obrigatoriamente pela
aprovação da Câmara. O

projeto foi aprovado com a

, emenda e enviado ao prefeito
no dia 20 de maio. "Nove dias

depois, o prefeito comunicou à

'Câlnara o seu veto total,
justificando como tema central
sua inconstitucionalidade que

'

contrariaria o interesse

público". Salvo maior juízo,
prosseguiu o

I

vereador,
"entendemos que estão com a

razão os que propuseram a

emenda ao projeto". Segundo
Gesser, erro maior comete o

prefeito e o procurador geral do
município, Jurandyr Bertoldi,
"que numa ação deliberada e

descabida, veta (o prefeito)
projeto de lei de sua própria
autoria. Aí, sim, demonstram
desconhecimento com alegação'
de que teríamos duas leis iguais,
mesmo que a modificação se

daria em apenas um artigo."

Erro pode refletir ignorância
A medida desencadeada objetivava apenas clarear os

processos de avaliação quando da dação em pagamento,
disse o vereador, baseado em parecer juridico da
assessoria do Leqíslafivo. "O erro, por vezes, pode ter o
sentido de ignorância. A ignorância é a falta de

,

conhecimento, revelando uma falta total de idéia, diz o

parecer. "O erro maior foi vetar por completo o projeto em

questão, usando como alegação que a lei se baseava em

um só artigo e que a sua permanência geraria
duplicidade. Outra inverdade. Bastaria vetar somente a

,

emenda, já que o ato não resgata matéria suprimida e

tampouco revigora a lei, que ao seu tempo perde objeto e

causa", sustenta Gesser. Segundo o vereador, tanto o

prefeito como o procurador, de uma forma distorcida
tentam convencer a opinião pública que a verdade os

acompanha. "A impressão que fica é que ambos buscam
controlar a's atos da administração, fugindo do controle do

Legislativo, a quem cabe a fiscalização dos atos do
.

Executivo. Algumas dissimulações indesejadas dentro das
relações publica são aceitáveis no campo político, no
entanto, quando se soma à arrogância, incompetência,
despreparo na condução da coisa pública é imperdoável,
ainda mais quando se tenta justificar o injustificável",
concluiu Gesser,

•

Bornhausen fala sobre plano de governo do PSDB e PFL
FLORIANÓPOLIS- "O Brasil '<,

,

tem pressa e não pode perder
mais quatro anos mergulhado
em corrupção e incom

petência." A afirmação é do
senador Jorge Konder

,

Bornhausen (PFL), ao resumir
,

sua visão do Brasil: injustiça
: social, o Estado máximo e o

! cidadão mínimo. A chamada
, '

: agenda PFL, segundo o senador,
f

_ ' _ • •

,

propoe como açao positiva para'
I '

, o primeiro dia de governo (o
i partido está coligado com o

! tucano Geraldo Alckmin), a

redução do número de mi

nistérios e a diminuição
programada dos atuais cargos
em comissão. "Será a sinalização
primeira para o corte dos gastos
',públicos, caminho iridis

pensável para a aspiração dos
brasileiros de ter menos

e do ponto de vista progra
mático. De um lado pregando
uma revolução de qualidade na

educação básica e de outro
•

dando ênfase à promoção de

ações voltadas para a qualidade
de ensino, dos resultados da'

aprendizagem e um programa
massivo de informatização das
escolas públicas, pregou o

senador, que também quer a

ampliação e a criação de novos

mecanismos de incentivo à

o âmbito das empresas. No

campo da segurança sugere a

criação do Ministério da

Segurança Pública para co

ordenar e executar uma políti
ca nacional de segurança e a

criação da "Força Especial do
Exército" para auxiliar o com"

bate ao crime no País.
Além de políticas de

desenvolvimento urbano e

habitação, de desenvol
vimento rural, meio ambiente,
cultura e esporte estão entre

. .
- "

Impostos e maIs empregos ,

afirmou' Bornhausen. A

educação é a prioridade das

prioridades, disse o senador,
observados os princípios de

equidade, eficiência e liberdade
do ponto de vista institucional

. , . -

pesquisa e a movaçao, em nome

da ciência e da tecnologia, para ,

,

outras propostas.

J

E legal?

, Concedido
A Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos

Deputados aprovou na

semana passada a

concessão de serviço de
radiodifusão para a

Associação de Rádio
, Comunitária Alternativa FM
107,1 MHz, de Jaraguá do
Sul. Com ela instalada, já
serão quatro no Vale do

Itapocu, ao lado da Studio
FM, 105 de Guaramirim e

Amizade FM, de Corupá.
•

Acertado
Governo do Estado vai abonar

I
as faltas dos professores que
fizeram greve. Eles vão repor
as aulas durante 21 dias e

receberão em folha

suplementar até 14 de

junho.Mas a escola que não
encaminhar a informação
sobre o calendário será '

, responsabilizada pela não

devolução do pagamento dos

professores, alerta a

seoretáría Elisabete Anderle .

Direita, volver!
o PPS desistiu de
candidatura própria à
Presidência da República
com o deputado federal
Roberto Freire e sentou no

colo da aliança PSOB/PFL.
Leia-se Geraldo Alckmin e

José Jorge,
respectivamente. Basta

resgatar o último discurso
do PPS para se ter noção do
absurdo da aliança. Como já
disse Jorge Bornhausen, a

ordem é todos contra Lula.

Ranço 1
Lula, como qualquer
brasileiro, torce para que a

seleção traga o

hexacampeonato. Mas, corno
candidato, tem interesse
maior na conquista, pelos
reflexos positivos que uma

vitória desse porte trará à, sua
campanha, com direito a

desfile em viatura do Corpo
de Bombeiros, diz o PFL
catarinense. Perguntar não
ofende: Fernando Henrique,
em 2002, fez diferente?

•

Triste
Ainda por nascer, o PSOL
catarinense já está mais
rachado que o sertão
nordestino em três anos de
seca: Frente Única Social e

Política, da candidata ao

governo Albertina Rosso, os

Socialistas Independentes,
do dirigente Almir Silva
e a Ação Popular
Socialista, ,do deputado
estadual Afrânio Boppré.
Com tempo nublado assim,
ver o sol vai demorar.

Ranço 2
Buscar fragilidades no

adversário é válido, é lícito.
Mas condenar o que todo
mundo faz, não é ético. Quem'
critica deve olhar para trás,
para o próprio rabo. O PFL
estava lá, com FHC, junto
com o PMOB, PP e outros
menos cotados, aplaudindo o

pentacampeonato.
Quem prega uma campanha
limpa, tem que dar o

exemplo. Fora isso, é imitar
,

-

macacos.

Então, tá
Sexta-feira passada o ex

governador Esperidião
Amin (PP) voltou a Jaraguá
do Sul. Pré-candidato a

governador, pelo menos

até ontem, manteve o

discurso de sempre: pau
no governo do PMOB, sem

nada acrescentar.Veio
fazer palestra para pós
graduação em

administração pública da

Unerj. E disse que estava
com saudades da cidade.

Cobertura 1
A Rede Globo está no

Mundial da Alemanha com

185 profissionais, divididos
entre narradores, repórteres,
comentaristas, câmeras,
pessoal de apoio técnico e

logístico, maquinistas,
iluminadores, motoristas,
coordenadores de equipes, .

•

chefes de jornalismo e o

diabo a quatro. As outras

emissoras, dois ou três na

maior economia .

Decretado
Para quem precisar de

repartições estaduais na

Copa: nos dias de jogos às
13 horas, o expediente será
das 8 às 12. Nos dias com.
jogos às 16 horas, o
expediente será das 8 horas
às 14 horas. Com partidas
às 11 horas, não haverá

alteraçâo no horário do

expediente.Salvo serviços
essências, escolas, saúde e

segurança pública.

Cobertura 2
Falando em Mundial, O
Correio do Povo dá um

presente e tanto para os

leitores. Desde a semana

passada, cobre a Copa do
Mundo, com textos e fotos. E

hoje, publica um belo

especial sobre a história
deste grande evento

esportivo, com informações
de todas as seleções que
brigam pela Taça. Uma

prova de credibilidade e

compromisso com o

assinante.

/,

•

•

r

•

,

,
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Prioridades
Audiência do orçamento regionalizado realizada ontem em

Joinville definiu as prioridades da microrregião a serem incluídas
no orçamento do Estado do ano que vem. Para Guaramirim,
vereador Evaldo Junckes (PT), elenca: reconstrução da ponte
telha, ou ponte do Zanotti, no Bairro Imigrantes. Segunda:
asfaltamento das Ruas Anélio Nicocelli com a Carlos Oechsler,
na localidade de Figueira. Terceira: aquisição de material
permanente para os três hospitais da região, um deles, em
Guaramirim.

Mudou Dados 1
Vereador e técnico agrícola
Alcibaldo Germann (PP)
usou a tribuna na última
sessão da Câmara de
Vereadores de Guaramirim

para apresentar dados
relacionados ao Meio
Ambiente. Lembra que
apenas 7% da Mata
Atlântica permanece intacta
no país. Outro dado, este
referente ao Estado:
saneamento básico apenas

. para 2% da população, o

que coloca Santa Catarina
na segunda pior colocação
em nível nacional, atrás

apenas de Piauí. Uma

vergonha!

,

O CORREIO DO POVO
-

•

ANÚNCIO: PARTIDO VAI ABRACAR TUCANO GERALDO ACKMIN NA CORRIDA PRESIDENCIAL.>

Presidente da Câmara é contra renovação com a Casan

•

•

•

/. •

i Itinerante
I

i A Câmara de Vereadores de '

: Schroeder realiza na próxima
! terça-feira, dia 12, a terceira

•
,

sessão itinerante do ano. Será a

, partir das 16 horas, na Escola

! Básica Luiz Delfino, para os

i alunos de sétima e oitava série.
A intenção é também estender

para as escolas da rede

municipal, segundo informou o

presidente do Legislativo,
Rudibert Tank (PMDB), diante
da confusão que os jovens (e
também os adultos)' fazem

: sobre as competências do
I.
Legislativo e Executivo. "Ontem
mesmo um aluno me ligou
perguntando quais são os três

I poderes". Não é só, em
Schroeder...

I

I .

,-
::m passagem por Jaraguá do
Sul na sexta-feira, o pré
candidato a governador
Esperiolão Amin (PP) disse

que, se eleito governador, não
vai mais fechar as Secretarias
,

ne Desenvolvimento Regional,
cria do governador licenciado,
Luiz Henrique da Silveira
I

:(PMDB). 'A entrevista foi ao ar
I

ontem, no Jornal da 105 FM,
'comandado pelo radialista
I

, 'Jallson Angeli. Até bem pouco
,

:tempo atrás, acusava as SDRs
;de serem cabides de emprego
'para peemedebistas e tucanos.
,

,
I

Prnvável
I Relator do orçamento do Estado
'de 2006 e da LDO (Lei de
I Diretrizes Orçamentárias), o

: deputado estadual Dionei da
i Silva (PT) deve repetir a fa-
,

i çanha. Já foi escolnldo relator
,

: da LDO de 2007 e prova-
: velmente deve ser o do orca-
, ,

: menta também. A relataria é

•

Dados 2
Germann citou ainda a

utilização de mercúrio pelos
produtores de tomate na

cidade de Caçador,
denúncia que está sendo

investigado pelo Ministério
Público. E também a

existência de 300 animais
silvestres em extinção,
catalogados pelo Ibama.

"Hoje, no meio de um

bananal exercendo a minha

profissão, saí motivado

quando vi um produtor
chamando a atenção de
dois empregados sobre os

sacos plásticos deixados na

plantação, pedindo para que
fossem retirados por serem

nocivos ao meio ambiente.
O exemplo deste cidadão
me motiva a continuar
defendendo o meio
ambiente" .

•

CAROLINA TOMASELLI para ter funcionalidade

parlamentar, a obter 50/0 dos
votos apurados na,eleição para,
a Câmara dos Deputados,
distribuídos em pelo menos um

terço dos estados, com um

mínimo de 2% do total de cada
um deles. A legislação eleitoral
foi a principal justificativa para
Freire retirar seu nome.

Independente da aliança
nacional com o PSDB ser

oficializada ou mantido o apoio
informal - decisão que será

tomada na convenção nacional
do PPS no dia 16 -, Fogaça disse
que, no Estado, o partido estará

coligado com o PMDB. "Vamos
continuar com Luiz Henrique
(governador licenciado)", disse
o coordenador adjunto, apos
tando, para a disputa majo
ritária catarinense, na aliança
PSDB, PFL e PMDB, no caso

deste último não ter candidato
a presiderite. "Eles (peerne
debistas) têm 18 estados COIU

reais condições de ter

governador. Se lançarem um

candidato a presidente que não

tenha chances de ser eleito, só

vão prejudicar ", analisou. j

Já na disputa proporcional,
Fogaça disse que o PPS não

estará coligado, sob pena de

"sucumbir", diante do potencial
dos candidatos dos partidos

•

,

: uma indicação do presidente da

! Comissão de Finanças e

: Tributação, hoje exercido pelo
! deputado Wilson Vieira, O
I

! Dentinho, também do PT.
,

. '

i
'

i Complicado
,

; Prefeitura da microrregião está

: impedida de receber recursos
: do governo estadual e federal.
I

: A liberação está barrada por
: conta de não cumprimento da
: Lei de Responsabilidade Fiscal
,

.

: referente ao ano de 2004. E

: possível até que o prefeito
: tenha que devolver do próprio

.

: bolso algo em torno de R$ 900
I

I m i I.

De novo
Pré-candidato a deputado
estadual, o vereador Evaldo
João Junckes (PT) avisa:

presidente do PT de Jaraguá
do Sul, Sebastião Camargo, e

o deputado Dionei da Silva,
não tiveram suas

candidaturas homologadas
no encontro do diretório do

partido realizado sábado, na

capital. O primeiro a

deputado federal, e o

segundo, que vai tentar a
•

, reeleição. E que, na sexta-

feira, Sebastião havia
confirmado a homologação,
que, segundo o vereador, só
vai acontecer no dia 25,
quando acontece a

convenção petista.

� Para coordenador,
candidatura poderia
inviabilizar acordos
nos estados

]ARAGUÁ DO SUL - "Rober
to Freire saiu estrategicamente
porque sua candidatura, apesar
de ser um homem extrema

mente inteligente, de integri
dade. indiscutível, não tem real
chance de lograr êxito". A \

declaração é coordenador

regional adjunto do PPS,
Altevir FogaçaJúnior, diante do
anúncio do presi-dente
nacional do PPS, deputado
federal Roberto Freire, de abrir'
mão de sua candidatura à

presidência da República, para
apoiar o candidato tucano

Geraldo Alckmin.
"Além disso, temos quatro

estados com boas perspectivas
de eleger governador e se a

candidatura dele (Freire) fosse
mantida, iria dificultar as

negociações nos estados, por
causa das alianças. Com a saída,
isso vai se processar melhor,
abre um leque maior de

possibilidades", argumentou
Fogaça, citando a cláusula de
barreira - que obriga os partidos,

SCHROEDER - "Se for para
renovar o contrato, hoje eu digo
não". A frase exprime a vontade
do presidente da Câmara de
Vereadores de Schroeder,
Rudibert Tank (PMDB), diante
da possibilidade de prorrogação,
da concessão do saneamento

básico à Casan (Companhia de
,

Aguas e Saneamento), geren-
ciadora do sistema há 30 anos.

O município estuda, além da

renovação do contrato, que
termina em setembro, outras
duas possibilidades: aderir ao

,

Consórcio das Aguas ou

municipalizar o serviço, esta

última vista pelo vereador como
a opção mais viável.

A demora no atendimerito

quando solicitado pela popu
lação usuária e os poucos
investimentos realizados no

e que, na opinião dele,
justificam a recusa na renovação
do contrato. Também cita a falta

I

de água, considerada hoje o

principal problema no que diz

respeito ao saneamento básico,
sem contar o fato da companhia'
não ter iniciado a implantação
da rede de esgoto. "Naquele dia
da audiência, na parte da manhã
passei numa rua o morador me

parou, dizendo que ligou para a

Casan informando sobre lllll

•

í
,
,

-,

vazamento. As cinco da tarde,
o morador continuava

aguardando. Discaradamente,
•

na audiência relatei esta

situação e eles se defenderam
dizendo que não tinham
recebido nenhum tipo de
chamada", contou o vereador,
que participou da audiência
realizada na terça-feira da
semana passada, quando
representante da Casan

•

I
,

. ". - ...

murucipto sao as prmcipais

queixas apontadas pelo vereador

, '

CESAR JUNKES
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Fogaça: "Se Roberto Freire fosse candidato, dificilmente ganharia
"

•

maiores. "Podemos eleger até
três deputados estaduais e UIU

federal, mas se houver coligação
dificilmente isso acontecerá",
completou; lembrando que nas

eleições de 2002, o partido não

elegeu nenhum candidato à

Assembléia Legislativa. "Se
tivéssemos mil votos a mais

faria um estadual. Faltou muito

pouco".

Pelamicrorregião, o PPS tem (

•

como pré-candidata à deputada ;

estaduala vereadora Bernadete
Hillbrecht, presidente do

Legislativo de Corupá. Fogaça
também colocou o nome para

-,

representar a região numa

eventual disputa à Câmara dos

Deputados, mas disse que a
,

-,

candidatura só se confirmará se

tiver apoio financeiro.

•

,
"

,

, ,

apresentou a proposta de gestão
compartilhada para adminis

tração dos serviços de água e

esgoto. ,

Tank também não poupou

rompimento no caso de não',

cumprimento dos itens previs-: [
, ..

"
tos no contrato . -;

Na opinião dele, Schroeder:
tem plenas' condições de c

.munic ipalizar o serviço, J

principalmente por conta da
abundância e pela qualidade da',
água. '�O prefeito foi para Indaial-:
e viu com bOIlS olhos a gestão':
compartilhada. Se realmente é,

assim, eu não vi ainda. A Casan
vai ter que provar por ,a mais b I

,

que vale a pena. Estou um ano e

cinco meses no meu rnandato, e '
a maior reclamação é da Casan, -:;

é a falta de água", relatou o
'

vereador, filiado ao partido do .

governador licenciado Luiz

Henrique da Silveira. "J arriais
vou olhar para sigla partidária.
O partido (PMDB) até poderá
me castigar, mas tenho

,

compromisso COIU o povo",
discursou.

"." --

criticas a apresentaçao, que
considerou superficial em

relação aos investimentos a

serem de fato executados pela
companhia, questionamento
também levantado pelo prefeito
Felipe Voigt (PP). "Precisamos
de dados mais concretos. Dizem

que 500/0 do' sistema vai ser do

município e 500/0 da Casan, mas
o que isso represents? Até acho

,

que teríamos assunto para ser

debatido UIU dia inteiro, embora
já tivéssemos tido outras

reuniões tom eles", disse,
posicionado-se também contra

a renovação por mais 15 anos,
,

como pleiteia a companhia. "E
muito tempo, mesmo que tenha

algumas cláusulas prevendo
,

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'

,

PROMOÇÕES DE INAGUICAçA0
,VENHA CONFERIR O QUE

,..

PREPARAMOS PAllA VOCE
•
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O CORREIO DO POVO

TENSÃO: BERTOLDI NÃO QUERIA RECEBER REPRESENTANTES

KELLY ERDMA,NN

•

.... Integrantes criticam

reajuste de passagem
e entregam cinco
mil assinaturas '

JARAGUÁ DO SUL - Repre
sentantes das entidades que

compõem o Fórum de Movi
mentos Sociais, entregaram na

tarde de ontem, ao prefeito
Moacir Bertoldi, um manifesto

,

contendo cincomil assinaturas.
O objetivo dos integrantes do
Fórum é pressionar o prefeito a

apresentar uma explicação
sobre a origem dos números que
levaram ao aumento de 8,330/0
na tarifa de transporte coletivo.
''A comunidade está indignada

-

,

com este aumento, e nos, em

menos de uma semana conse

guimos arrecadar estas cinco

mil assinaturas, uma prova
incontestável da insatisfação
popular", destaca Agostinho
Zimermann, líder do Fórum e

,

vice-presidente da Federação
das Associações de Moradores
de Santa Catarina. O presidente
do DCE-Unerj, (Diretório
Central dos Estudantes),
acadêmico de direito Rogério
Napoleão, ressaltou que o

prefeito deveria se explicar em
uma audiência pública.
"Queremos saber de onde ele
tirou' este percentual", disse.

,

A entrega das assinaturas,
em si, foi um desafio e o clima
não era dos melhores. O

prefeito estava em reunião com
, ' ,

secretanos e outros Integrantes
da administração municipal e

negava-se a receber o grupo. O
assessor jurídico da Prefeitura,
advogado [urandyr Bertoldi,
atendeu os manifestantes,
oferecendo-se para enca

minhar o manifesto, o que não
, '

foi aceito. "E um absurdo que o

prefeito de Jaraguá do Sul não
tenha dois minutos para receber
uma manifestação do povo.
Para pedir voto ele vai atrás da

gente, agora que precisamos

• •

•

CESAR JUNKES
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,

falar cOIn ele temos que marcar
uma reunião com semanas de

antecedência", reclamou o

presidente Rogério Napoleão.
Apósmuita negociação, 'Moacir
Bertoldi aceitou receber apenas
dois integrantes do Fórum e as

assinaturas, deixando para
outra data Ulna possível
audiência. "Durante os doze

, meses do ano passado, ninguém

veio me elogiar porque não dei
nenhum aumento de ônibus",
afirmou Bertoldi em tom de

indignação. "Agradecemos ao

prefeito ter nos recebido e

agora continuaremos nosso

trabalho 110 sentido de

conseguir uma explicação
plausível sobre o aumento",
finalizou o presidente do

DCE-Unerj.

Portaria vai obrigar que pão francês seja cobrado por quilo
JARAGUÁ DO SUL - O que você

acha de comprar pão francês em

quilo? Se a .pergunta soa

estranha, fique atento, porque
esta mudança vai se tornar

,

, comum nos próximos meses. E

que o Inrrie tro (Instituto
Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade
Industrial) fez uma pesquisa
nacional e 70,34% dos
consultados dizem preferir a

compra dos "pãezinhos" por
meio da pesagem e não mais por
unidade.

Baseado nesta constatação,
o 'Inmetro deve publicar até o

final de junho uma portaria no

Diário Oficial da União que
estabelece novos critérios para
este assunto. Conforme explica
João Pedro Ritfert, metrologista
do Instituto de Santa Catarina,
todos os estabelecimentos que
comercializam o pão francês vão
ter que abandonar a venda por
unidade.

A adequação pode levar até
120 dias, mas, as padarias já
devem começar a pensar nas

mudanças. Riffert diz que quem
não vender por quilo fica

sujeito a ser autuado e, em

seguida, a responder um

processo administrative.
Em [araguá do Sul, ainda sâo

poucas as panificadoras que
aderiram à idéia. Uma delas está
instalada no Centro do

município. O proprietário,
Carlos Bastos, diz que a

iniciativa de modificar seu

método de venda surgiu há
cerca de cinco anos, depois de
conhecer padarias no Brasil
afora que já haviam resolvido

pesar o pão francês.
O principal motivo é "ser

,

,

justo corn os dois lados",
explica ele. Para Bastos, COIn a

venda por quilo, os

consumidores pagam apenas o

que levam e não correm o risco

de comprar "pãezinhos" com
,

í

,

r'

menos de SOg (peso obrigatório
conforme o Inmetro). Em

relação aos próprios
comerciantes, a alteração é vista

como Ulna forma de vender o

produto dentro da legalidade e

não mais temer as fiscalizações.
Muitos se sentem obrigados a

acrescentar cerca de Sg em cada

pão francês para evitar

possíveis autuações do Inmetro.
Com o aumento, as perdas se

tornam evidentes, comenta
Carlos Bastos. Segundo Lener

Aquino, gerente de uma

panificadora que ainda segue o

método tradicional, a mudança
é interessante, porém, ele não

gostaria de deixar a cobrança
por unidade. Aquino diz que só
vai aderir à pesagem quando o

Instituto obrigar. Isto porque,
sua clientela está acostumada
com- a atual forma, finaliza.

•

Congresso e feira de gestão começa hoje em Joinville
JOINVlLLE - A Expogestão

2006 inicia hoje, com a abertura
da Feira Nacional de Serviços e

,

Produtos da Gestão. A partir de
quarta, 7, até sexta-feira, 9, o

evento deve reunir, no

Centreventos Cau Hansen, em
[oinville, mais demil especialistas
em gestão administrativa, que

� 'A •

vao ter acesso a expenencias e

depoimentos de personalidades
de renome nacional e

internacional. Ulna das

convidadas especiais é Edna dos
Santos-Duisenberg, chefe do

Programa Indústrias Criativas
UNCTAD - ONU,que fará uma

palestra sobre ANova Economia
e as Indústrias Criativas. "O
futuro é um constante

,

questionamento em nossa vida

pessoal e profissional. Em nossas

empresas só é possível fazer um
bom plano para o futuro, próximo
ou distante, se analisarmos as

tendências, os movimentos e os

\

comportamentos que irão predo
minar no ambiente social e

econômico", ressalta Edna, que
fará sua apresentação as 19110ras
de quarta-feira.

A Feira Nacional de Serviços
e Produtos da Gestão, que abre as

,

14110ras de hoje, é considerada a

vitrine da gestão, com

participação de empresas de
,

diferentes áreas de atuação, que
apresentam serviços e produtos
que refletem as tendências e

tecnologias aplicáveis à gestão
empresarial. Esta característica

multissetorial é urn dos seus

diferenciais, onde concentram-se
esforços no sentido de aproveitar
a convergência desse público
segmentado. A estimativa para
2006 é de mais de 100 empresas

expositoras e de mais de 10 mil
. , �

visitantes, que terao

oportunidades ímpares para

geração de negócios e novos

relacionamentos.
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• CORREIO ECONOMICO

•

Exportação em pauta
o governo federal deve anunciar nas próximas duas semanas

uma série de medidas com o objetivo de manter o esnrnulo à

exportação brasileira, segundo o ministro Luiz Fernando Furlan

(Desenvolvimento),Na abertura de um seminário sobre mercado
'

de capitais na cidade de São Paulo, ele afirmou que o Mini!3tério. '

da Fazenda e o Banco Central analisam medidas que podem
,

revigorar a estabilização do real "sem que haja essas oscilações
turbulentas dos últimos dias",O BC e o Ministério da.Fazenda
estudam ampliar o prazo que os exportadores têm para trazer os
dólares obtidos com vendas no exterior para o país. Hoje esse'

prazo é de 210 dlas.Alérn disso, grandes exportadores também
poderiam passaria fazer compensação cambial no exterior, ou
seja, pagar uma dívida em moeda estrangeira com os dólares
recebidos de uma exportação sem ter que trazer os recursos

para o Brasil..

Financiamento
Hoje, o exportador precisa traz
as divisas ao Brasi', as

,

transforma em reais e. depois '

novamente compra dólares
para pagar esses débitos,
Nessas operações, o

empresário perde cerca de 4%
de suas receitas
cambiais.Outra medida em

estudo pelo governo prevê o

aumento dos recursos

destinados pelo BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) para o

financiamento das

exportações.

Emprego
o crescimento de 0,55% do

emprego na indústria

registrado em abril

(descontados os fatores

sazonais) surpreendeu os

economistas da Unidade de
Política Econômica da CNI

(Confederação Nacional da

Indústria), O indicador
cresceu pelo terceiro mês
consecutivo (0,29% em março
e 0,41 % em teverelrol.De
acordo com o boletim
Indicadores Industriais,
divulgado ontem pela CNI, o

crescimento de abril em

relação a março foi o maior
deste janeiro de 2005, o que
'mostra o 'bom momento' do
mercado de trabalho,

,

, ,

üesvaíerlzaçãe
Segundo o ministro, as

mudanças vão beneficiar
setores exportadores que hoje
enfrentam dificuldades com a

queda do dólar -a moeda
•

norte-americana tem oscilado
em cerca de R$ 2,25 nos

últimos dlas.De acordo com o

ministro, a atual situação de
endividamento das empresas

,

brasileiras é diferente de 2002
e 2003, quando a oscilação
cambial gerou problemas
devido a dívidas no

exterior, "Neste momento a

questão é de outra ordem, da
rentabilidade das exportações,
e não de endividamento
externo", afirmou Furlan, .

Eleições
Nem mesmo as eleições
deste ano deverão afetar o
crescimento da indústria de

transformação, estimado em

4,2% pela CN!. Segundo
Renato da Fonseca,
diferentemente da eleição
anterior, hoje a política
econômica dos dois

principais candidatos à

presidência (Luiz Inácio Lula
da Silva e Geraldo Alckmin) é
conhecida, 'Não é uma

eleição com grandes
incertezas', comentou,

"

• INDICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO

COMERCIAL 2,249 2,251 it COMPRA VENDA

PARALELO 2,277 2,373 it 2,914 2,915
PESO (Argentina)

TURISMO 2,153 2,353 it
I 0,732 0,742

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

it BOVESPA 36.739 ·3,17%
· it DOW JONES (N. York) 11.048 -117%

it MERVAL (B. Aires) 1.650 ·2520/0

it NIKKEI (Tokio) 16.951 ·1,39%

0,665

R$863,55

• LOTERIAS

Até o fechamento desta

edição, a Caixa Econômica
Federal não havia divulgado

',

o resultado das loterias
,

de ontem.
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Carro incendiado
o automóvel Fiat Uno Mille, placas LZN-7470, foi

, '

incendiado na noite de domingo, dia 4, dentro da residência
de A.A.B., 28 anos, na Rua Adelina Klein - Loteamento

Firenze, noBairro Chico de Paulo. De acordo com os registros'
da Delegacia de Polícia Civil, o atentado criminal ocorreu

por volta das 23h30 e as chamas acabaram sendo contidas

pelo proprietário do veículo, sem necessitar do auxílio do,
Corpo de Bombeiros de Jaraguá.

,

Conforme o boletim de ocorrência, o autor do crime jogou
uma estopa molhada em produto inflamável embaixo do carro
e, em seguida, ateou fogo. Os culpados ainda não foram

identifícados, mas A.A.B. suspeita que um conhecido tenha
sido o responsável.

Furto em comércio
Arrombaram na madrugada de
ontem o estabelecimento comer

ciai "Casas da Água", Segundo o

gerente da loja, o vidro da porta da
frente foi estourado e furtaram
uma televisão marca 'Gradiente,
de plasma 42 polegadas,

Corpo encontrado
o corpo de N.D.S., 56 anos, foi
encontrado em avançado estado

, de decomposição na manhã de
sábado passado, 3, no Bairro Ilha
da Figueira. Por volta das 11 h,

I um amigo chamou o Corpo de
: • Bombeiros depois de ver o
: homem caído no chão da casa
, -

: onde morava, sozinho. Conforme
,

i
"

informações obtidas na Dele-

gacia de Polícia Civil de Jaraguá
do Sul, N.D.S parece ter morrido

por causas naturais. O resultado
do exame cadavérico, que indica
a causa e há quantos dias o

homem estava morto, ainda não
foi divulgado pelo Instituto Mé
dico Legal (IML). Ele foi sepulta
do no sábado e a família inteira

.

� mora no estado de São Paulo.

•

Assalto
o adolescente V. F.A. de 17 anos

foi assaltado na madrugada de

domingo. Ele transitava na ciclo
via, localizada nos fundos do Mu
seu da Weg, no Centro, quando foi
abordado por dois homens que
tentaram roubar sua bicicleta. A
vítima acabou caindo e os bandi
dos levaram apenas seu aparelho
de celular Nokia modelo 1100 .

Faleceu às 19:00h do dia 04/06, a senhora Gertrudes Tomaselli
'

i Pianezer, com idade de 89 anos. O velório foi realizado em sua
I

residência e o sepultamento no cemitério do Rio Branco.
Faleceu às 15:00h do dia 04/06, a senhora Inge Carvalho, com idade
de 84 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica do Centro e o

sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 12:00h do dia 04/06, o senhor Oscar Picolli, com idade
de 90 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 12:00h do dia 04/06, o senhor Osmar Veloso, com idade
de 63 anos. O velório foi realizado na Igreja Católica de Santa Luzia e

o sepultamento no cemitério Municipal de Santa Luzia.
Faleceu às 06:00h do dia 04/06, a senhora Alaide Domingues Miranda,
com idade de 76 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica da
Ilha da Figueira e o sepultamento no cemitério São Cristóvão do Sul.

i

I Faleceu às 01 :40h d,o dia 04/06, o senhor Norberto Enke, com idade
,

de 53 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 01 :30h do dia 04/06, o senhor Antonio Scheller, com

; idade de 84 anos. O velório foi realizado na Igreja Santa Cruz no
,

,

Jaraguazinho e o sepultamento no cemitério Santa Cruz.
Faleceu às 00:30h do dia 04/06, o senhor José Waldemiro Pereira,
.corn idade de 59 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 20:30h do dia 03/06, o senhor Antonio José de Souza,
corn idade de 81 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da

I
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 13:30h do dia 03/06, a senhora Margarida Ramo,s

-,

Machado, com idade de 87 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da
Vila Lenzi.

'

Faleceu às 13:20h do dia 03/06, o senhor Arno Krueger, com idade'
de 83 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de Corupá e o

sepultamento no cemitério da Vila Rau.
Faleceu às 20:00h do dia 02/06, a senhora Emilia Otilia Koegler, com
idade de 89 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária de Nereu
Ramos e o sepultamento no cemitério de Santo Antonio.

L� �

Tentativa de assalto
I tls jovens M.A.L.M. de 19 anos e

A.R.A. de 15 anos foram
assaltados na madrugada de
ontem. Eles saíram do trabalho
por volta das 3h, e estavam na

Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, quando foram,
abordados por dois homens, um
de cor branca e outro de cor

negra, que anunciaram o assalto.
As vítimas reagiram e os

bandidos fugiram sem levar
nada.

Furto
Arrombaram uma casa na noíte
de sexta-feira na Rua Diedrich
Borchers, Bairro Czerniewicz.
Furtaram uma mala de viagem,
seis cintos de couro, um relógio
feminino marca Séculus Quartz,
um diskman marca Gradiente,

.

um fone de ouvido, um carregador
de celular Nokia, uma bolsa
feminina, dois pares de brinco de

ouro e brilhante, uma pulseira de

ouro, duas jaquetas de couro,
entre outros itens.

• FALECIMENTOS

O CORREIO DO POVQ

CONSCIENTIZAÇÃO: RESTAM APENAS 7% DA MATA ATLÂNTICA

KELLT ERDMANN

.... Iniciativa contou
com o apoio ecológico
•

da Malwee Malhas e

tem continuidade dia 9

•

•

•

]ARAGuA DO SUL - Reduzir os .
'

impactos causados pelo ser

humano na natureza por meio

de ações de conscientização.
Esta é uma das' bandeiras
levantadas pelas atividades da
Semana do Meio do Ambiente,
iniciada na manhã de ontem, 5,
com o plantio de cerca de 60

No total, 600 mudas serão plantadas nas encostas dos rios que cortam o município (Itapocu e Jaraguá)mudas de árvores nativas da
-,

mata ciliar.
A abertura formal da semana

ocorreu às 8h no Bosque
Cultural, localizado ao lado do

Cejas (Centro Empresarial de
J araguá 'do Sul), onde
autoridades políticas
praticaram alongamento
corporal, logo depois de uma

breve solenidade. Por volta das
10h, a equipe da Fuj ama
(Fundação Jaraguaense de Meio

Ambiente) contou ,com a

participação da comunidade

para recuperar parte das

margens do Rio Jaraguá.
.

No cruzamento das ruas Marina

Frutuoso e Cel. Procópio Gomes
de Oliveira, cerca de 60 árvores

(Ipê, Araçá, Goiaba e outras

espécies), foram plantadas
como parte do projeto "Rios

Limpos". A iniciativa, que telu

apoio ecológico da empresa
Malwee Malhas, continua
durante toda a semana. No

total, 600 mudas passam a fazer

parte das encostas dos dois rios

em um piquenique com direito
a abraços em árvores e outros
métodos de sensibilizá-los edt
relação à causa ambiental.
Par ticiparn da' iniciativa,

•

turmas das escolas Guilherme
Hanernann e Alberto Bauer;
além dos Centros de Educação
Infantil Marcio Klinkoski e

,

em Neteu Ramos, para montar
um jardim permanente.

,

Segundo a sub-coordenadora
de Educação Ambiental da

Fujama, Lucy Lagedo, a ação é

resultado do concurso que
envolveu estudantes de escolas

municipais e centros, realizado

recentemente. Ela comenta que'
as crianças da escola "queriam
flores e borboletas", e por isso

foram escolhidas para receber o

jardim.
Amanhá, 7, e quinta-feira, 8, é

a vez de cerca de cern alunos
irem ao Bosque Cultural para
atividades de conscientizacão

, ,

Alexander de Borba.
Para encerrar a Semana do Meio
Ambiente, mais árvores

nativas damata'ciliar devem ser
plantadas, na sexta-feira, 9,
desta vez, no Bairro RioMolha,
nas proximidades da Prefeitura.
O ato acontece às 15h30.

. / .

que cortam o municipio

(Itapocu e Jaraguá).
Hoje, funcionários da Fundação
e do setor de Jardinagem da
Prefeitura vão até o Centro de

Educação InfantilNilda Bertoli,
,

,

Reciclagem é fonte de renda e auxilia também na preservação ,J

,\
•

]ARAGuA DO SUL - Uma das'
maneiras mais utilizadas para

preservar o meio ambiente
atualmente é a reciclagem, que,
além disso, é a única fonte de
renda para inúmeras famílias.
.Em Santa Catarina, a atividade
é impulsionada pelas latas de
alumínio, seguida por papéis,
p lás ticos e vidros.

De acordo com J acir
Fragatta, proprietário de uma
empresa de reciclagem, pelo
menos 95% das "la tinhas"
usadas em [araguá do Sul são

reaproveitadas. O principal
. / /

motivo para este numero e o

valor do produto ao longo dos
últimos anos. Hoje, cada quilo
de alumínio vale em torno de

R$ 3, preço que, mesmo

reduzido (já se pagou mais de R$
6 pela mesma quantidade),
ainda resulta no salário mensal
de muitos catadores.

Conforme explica Vanderlei
. Müller Pires, vice-presidente
da Cooperativa do Vale do

Itapocu (Coopervit), os 22
associados trabalham cerca de

30kg a 40kg de latas de alumínio
por dia. Somam-se a estas, mais
800kg de papelão, 80kg de

garrafas de plástico e 100kg de

vidro, aproximadamente.
Todo o material enca

minhado à Coopervit vem da
coleta seletiva realizada pela
Engepasa (empresa responsável

Cooperativa conta com 22 associados que trabalham com cerca de 40Kg de latas de alumínio por dia

pelo lixo produzido em Jaraguá) .

Mesmo dependendo apenas do

que é separado pela população,
"os associados conseguem se

manter", explica Vanderlei. Por
mês, cada um recebe em torno

de R$ 450.
Para' possibilitar a

reciclagem vale lembrar que não
é preciso fazer muito. O vice

presidente da Coopervit diz que
somente três tipos de produtos
não podem fazer parte deste

processo: isopor, comidas em

geral e papel higiênico. "O
restante é recuperado", enfatiza.

Se você nunca auxiliou na

reciclagem, é fácil mudar suas

atitudes. Basta separar o lixo

que produz e repassar a alguma
empresa, cooperativa oumesmo
aos catadores independentes. A
Engepasa possui uma agenda
específica para a entrega dos
materiais, conforme o bairro.

Apenas é preciso deixar o tudo

o que pode ser reciclado em

sacolas e aguardar o dia de

passagelu do caminhão da
coleta seletiva. Para saber

quando, é só entrar em contato

com a empresa pelo telefone
3275-3655.

Curiosidades
,

- Pelo menos R$ 4,6 bilhões são desperdiçados a cada ano no Brasil

porque não se recicla todos os materiais possíveis;
- No país, o alumínio é a grande matéria-prima da reciclagem, porém,
ainda se recupera pouca quantidade de plástico, vidro, latas de ferro e

pneus;
- Segundo pesquisas, cada ser humano produz, em média, mais de
um quilo de lixo por dia: Em todo o mundo, são mais 400 milhões de
toneladas de lixo produzidas anualmente.
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COMPETiÇÃO: CESTA DE TRÊS
I

..

• LINHA DE FUNDO

o Correio Errou
•

Na edição do último sábado, na capa do jornal, colocamos que Xoxo
teria feito quatro gols na final da Copa Santa Catarina, contra o

Colegial, na qual a Malwee venceu por 9x5. Na verdade, quem
J

marcou os quatro gols, foi Valdin, que no mesmo texto da capa foi
citado como tendo feito três. Quem assinalou este número foi o

craque Falcão. Chico e o goleiro Donny completaram a goleada
para a Malwee. Pedimos desculpas pelo nosso erro.

I

•

CESAR JUNKES
•

JULIMAR PIVATTO

Indaial vence em Massaranduba� Atletas de oito a

,1.4 anos participaram
do evento no .

fim de semana

•

A equipe da Taschibra/lndaial conquistou o 30 Torneio Aberto de
Futsal de Massaranduba. Na final, eles bateram a Coremaco por
8x4. Já a Malwee/Cej/FME venceu o Restaurante Tio Patinhas/Roauto
Veículos por 8x4 e ficou com o terceiro lugar. O time de Indaial teve
ainda o artilheiro da competição, Marcos Guimarães, com 20 gols,

,

além do goleiro menos vazado, Luís Henrique Isphair, com 22 gols
sofridos. A Coremaco continua sendo a maior vencedora da

competição, pais ficou com o título das duas primeiras edições.
}ARAGuA DO Sui _ A

quinta edição do Unimed
Trioball superou as

expectativas da organização. A
intenção de inscrever mais de
150 trios foi atingida e 173

equipes participaram da

competição, que aconteceu no

sábado no Colégio Marista São

Luís. No total, foram 519
>

crianças de oito a 14 anos,
,

divididos nas categorias pré-
,

mini (oito a dez·anos) , mini (11
anos), mirim (12 anos) infantil
(13 anos) e juvenil (14 anos).
Foram arrecadas 1,5 mil peças
de agasalho COIU as inscrições.

Os resultados, por categoria,
foram os seguintes: pré-mini
feminino _ Trio Parada Dura

(Max Schubert), As Esper
tinhas (São Luís) e As Gigantes
(Colégio Evangélico); pré-mini
masculino _ Ameaça 'Tripla
(Canguru), Batatas Voadoras

(São Luís) e Demolidores (São
Luís); mini feminino _ Trio

-,

Calafrio (Colégio Evangélico),

•
,
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COPA DO MUNDO', ,,,
,

•

Bagé, goleiro da Malwee Futsal
Favorito _ O Brasil, por ter uma equipe
muito forte e jogadores que já estão
acostumados com decisões. A maioria
deles participou de outras Copas e isso é

importante.
Surpresa _ Vi uma matéria que Portugal
nunca ficou tantos jogos sem perder. Eles
não são um time pequeno, mas acredito

que, por ter um bom treinador, vão longe.
Decepção _ Pode ser também o próprio
Brasil, senão, tomar cuidado com o excesso de favoritismo.

, ,

" ' ,�
,

•

•

,
, "

Crianças de oito a 14 anos participaram da quinta edição do Trioball no fim de semana ,

,

Super Stars (Albano Kanzler) e

Girls Forever (São Luís); mini
masculine _ Tom, Jerry e o

Desconhecido (São Luís), NBA
(Maria Nilda Salai) e Black
Music (Jangada).

Mirim feminino _ MBG's

(J angada), As Basqueteiras
(Colégio Evangélico) e Loucas

por Basquete (Giardini Lenzi);
mirimmasculino'- Ação de Rua

(Canguru/Colégio Evangéli-
, co); Nóis Trio (Alberto Bauer)

e Gladiadores (Renato Pradi) ;

infantil feminino .; JE (Renato
Pradi), BRB (Colégio Evangé
lico) e Cat Girls (Giardini
Lenzi); infantil masculino _

, Amiguinhos do Joselito
(Cristina Marcatto), Super Pips
(São Luís) e Anormais (Colégio
Evangélico) .

Juvenil feminino _ IDA

(Arma Nagel), Panteras

(Cristina Marcatto) e Marista

até debaixo d'água (São Luís);

juvenilmasculine _Os Mamões
(São Luís), Heros (Jangada) e

Airbag Duplo (São Luís).
Revelações _ Pré-Mini: Luca

(Canguru), Alexei (Jangada) e

Natália (Colégio Evangélico);
Mini: Amanda (Rodolpho
Dornbusch), Gustavo (São
Luís) e Julia (Colégio Evan

gélico); Mir im: Franciele

(Giardini Lenz i ) , Gustavo

(Canguru) e Jhony (Renato
Pradi) .

"

Alcir Pradi, diretor de futebol do Juventus
Favorito _ O Brasil é o favorito se manter
os pés no chão, Tem que jogar sério, pois
tern um plantei muito bom. Mas não pode
contar com o favoritismo.

Surpresa - Não acredito que alguma equipe
pequena possa ir longe. Podem até passar
da primeira fase, mas não devem chegar
entre os finalistas.

Decepção - Todo mundo vem apontando
Portugal, mas não acho aquilo tudo o time
deles. Podem passar da primeira fase, mas não deve ir muito

lonqe.
,

Jogadores se escondem, no dia
•

.
de folga e frustram a torcida

'

, Kõnigstein (Alemanha) _ Se algum jogador da seleção no dia
:

os jogadores da seleção brasileira livre. Os que saíram do hotel o

: consideraram 'justa a' folga fizeram pelos fundos, e ninguém ,

: concedida nesta segunda-feira deunenhum sinal de seu paradeiro.
, : pelo técnico Carlos Alberto, A reapresentação foi às 22h, no
:Parreira, a torcida que se horário local (17h em Brasília). Os
'acotovelou em frente ao hotel únicos que trabalharam foram

Kempinski, em Kõnigstein, à alguns membros da comissão

-espera de autógrafos, abraços, técnica, liderados pelo preparador
. beijos ou ao menos um aceno físico Moraci Sant'Anna, que

distante, ficou frustrada. viajaram até a vizinha
"

Era mais fácil parar Offenbachpara conhecer o campo
Ronaldinho Gaúcho dentro de em que a seleção vai treinar na

'campo do que conseguir ver quinta-feira. (AE) ,

FALTAM 3 DIAS PARA A COPA

. Desabafo
o coordenador da equipe Apa/Malwee/fME de atletismo de

Jaraguá do Sul, Adriano Moras, está insatisfeito com a

modalidade em Santa Catarina. A etapa do Estadual era para
, -

acontecer em Itajaí, única cidade que tem pista sintética no: I

Estado, mas foi realizada em Timbó, em pista de carvão. "Essa,
é uma situação incômoda, por sempre nos colocamos. entre os;
três primeiros nas competições nacionais. Aqui no Estado!
ficamos a mercê da vontade política para podermos usar esta,

, pista", desabafou. Para ele, os resultados da equipe foram
I

prejudicados por isso. Ele fica na espera da construção da pista: i
sintética em Jaraguá do Sul, prometida para ser feita no ano i

•

que vem. "Se a promessa não se cumprir, desisto de iludir
essa garotada e vou cuidar de vacas". .

•

Criciúma decepcionou
Mais um clichê do futebol confirmado no fim-de-semana. O
Criciúma, que chegou a vencer dez partidas consecutivas,
nadou, nadou e morreu na praia. Com a derrota por 3x1 para o

"

Marcílio Dias: em pleno Heriberto Hülse, o Tigre .ticou de fora
da decisão do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. O
time de Itajaí vai pegar o Joinville na final, que, no sábado,
derrotou a Chapecoense por 2xO no tempo normal e 1xO na

prorrogação. O primeiro jogo da final será amanhã' no Estádio
Hercílio Luz e o segundo no domingo, na Arena em Joinville. O
Jec anunciou. também, para a' Série C, a contratação do meia

Richardson, um dos destaques da Divisão Principal e que estava
no Metropolitano. Já ao "cavalo paraguaio" do Sul do Estado,
resta a Série C.

•

NOTA DE

AGRADECIMENTO E

CONVITE PARA A MISSA
DE 70 DIA

I,

• •

,

•

f

,

A Família enlutada de LEONIDIO MARIO

PRADELLA, ainda consternados com seu

falecimento ocorrido no dia 01 de junho de

2006, agradece a todos que o acompa-
,

nharam até a sua última morada, e a todas
as homenagens com coroas e flores. E
convidam para a missa de 7° dia que será
realizada na Igreja São Sebastião no dia 09
de junho às 19h.

•
•

•

Luto
•

O futebol catarinense deu adeus, no último sábado, a Nelson

Domingues, um dos mais respeitados profissionais que
trabalhou com futebol de base em Santa Catarina. No Juventus,

,

ele foi técnico do time campeão estadual de juniores em 1996,
desbancando grandes como Figueirense, Avaí e Criclúrna. Em
2004 e 2005 ele trabalhou como supervisor técnico do tricolor e

logo depois assumiu. novamente a função de técnico da

categoria júnior. Domingues sofreu um infarto e faleceu em
casa.A Família Enlutada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GOLEADA: CHEGANDO AOS 21 PONTOS

•

JULIMAR PIVATTO

•

.. Com a vitória por
6x1 no Petrópolis,
a Malwee figura
entre os oito melhores

}ARAGUÁ DO SUL - Foi mais
fácil do que se pensava.
Enfrentando amelhor defesa da

competição, a Malwee goleou
ontem o Petrópolis, no Ginásio
do Sesi, por 6x 1 e chegou aos 21

pontos. Os gols do time
,

jaraguaense foram marcados por
Valdin (2), Leco, Dão, Falcão e

Márcio. Formiga descontou

para os cariocas. Agora a

Malwee se prepara para uma

série de cinco jogos fora de casa,

o primeiro deles neste sábado,
às 19h, contra o Atlântico eIU

Erechim (RS).
O fixo Chico disse que o

placar foi elástico, pois sabia das
dificuldades que enfrentaria
com a forte marcação de

Petrópolis. "Estamos buscando
nossa recuperação. Encon
tramos o rumo na competição e

,

•

,

!

(

•

,

CESAR JUNKES
''Iii

., ,

Malwee, do ala Falcão, joga no próximo sábado contra o Atlântico

seqüência, com Formiga
aproveitando boa troca de

passes. O time carioca colocou
Jorginho como goleiro -linha,
mas a tática não deu certo. Aos

•

17 minutos, Valdin roubou dele
e fez 5x1. Aos 18'42", num
contra-ataque rápido, Valdin fez
seu segundo gol na partida e

•

encerrou a goleada por 6x1.

Equipe de atletismo conquista o terceiro lugar no feminino
}ARAGUÁ DO SUL - As

meninas da equipe Apa/
Malwee/FME de atletismo

conquistaram o terceiro lugar
no Campeonato Estadual
Juvenil, que aconteceu no fim
de semana em Tirnbó. Já os

,

, �.

menmos nao tiveram a mesma

sorte e terminaram com o

sétimo lugar. No total, 36
atletas representaram Jaraguá
do Sul na competição,
conquistando 12 medalhas,
sendo duas de ouro, seis de prata
e quatro 'de bronze. .

Segundo o coordenador da
modalidade, Adriano Moras, a

colocação geral não reflete a

realidade que se encontra a

equipe. "Escalamos atletas da
. '

Olesc (16 anos) para compor o
revezamento e as principais
provas. Fbi uma forma de dar
ritmo de competição aos

participantes deste evento",
comentou. "Mesmo assim,
estes atletas mais novos

mostram potencial para figurar
entre os principais nomes do
Estado", disse ainda Moras.

acredito 'que possamos vencer

todos os jogos fora de casa". O
ala Márcio, que voltou de uma

contusão no tornozelo, foi um
dos destaques da partida.
"Ainda sinto um pouco de dor,

-

mas o fisioterapeuta disse que é
.

normal. Estou feliz por voltar
bern e ajudar a nossa equipe a

, "
vencer mais uma , comentou.

AMalwee começou levando

perigo desde os primeiros
minutos, quando Falcão acertou
uma bola na trave. Aos cinco

minutos, Leco recebeu na

direita e chutou rasteiro, no
meio das' pernas de
Fernandinho, fazendo 1xO.
Melhor no jogo, os jaraguaenses
chegaram ao segundo gol aos
11 '56". Falcão cobrou falta para
Dão que chutou forte para o gol.
Faltando vinte segundos para o

fim do primeiro tempo, Falcão

aproveitou uma falha da

marcação para fazer o terceiro.
O segundo tempo começou

mais equilibrado. Gol só aos

8'31", quando Márcio roubou a

bola no meio da quadra e tocou

por cima do goleiro, fazendo
,

4xO. O Petrópolis diminuiu na

<'

DIVULGAÇÃO

\,

l::!I\v 1\ �

Diego Peiter (E) ficou em segundo nos 1DDm rasos

QÁDIO AM
1010

-IARAGUÁ

O CORREIO DO POVO

Flamengo e Vitória vencem e

continuam na briga pela vaga
}ARAGUÁDO SUL-As duas

equipes jaraguaenses na Taça
Pomerode venceram no fim de
semana e continuam com

chances de classificação para a

segunda fase. Jogando em casa,

o Vitória bateu o lanterna Vera
Cruz por 4x2 e ocupa a sexta

colocação com 13 pontos. Já o

Flamengo foi até Tirnbó e
-

venceu o Agua Verde por 3x2
e agora está em quarto lugar
com 15. As duas equipes
continuam na briga, já que os

seis primeiros se classificam

para a segunda fase, mas o líder
e o segundo colocado folgam e

esperam o mata-mata, em

jogos de ida e volta, entre as

, equipes que ficarem de 3° a 6°

lugares. A liderança continua
com o Atlético Pomerodense,

que chegou aos 28 pontos COIU
-

o empate em 2x2 com o Agua
Verde de Pomerode (terceiro
com 15). O Botafogo, que bateu
o Caramurupor 3x1, é o segun
do COIU 24. Nos aspirantes o

Vitória continua bem e garan
tiu, pelo menos, o segundo
lugar. No fim de semana a

equipe do Rio da Luz goleou o
,

Vera Cruz por 4x 1 e chegou aos

27 pontos.
O segundo lugar está com o

Atlético Pomerodense, com 23,
que, na última rodada, venceu

-

o Agua Verde de Pomerode por
3x1. O Flamengo é o terceiro

colocado com 17 e, no domingo,
-

ficou 110 OxO com o Agua Verde
de Timbó. O regulamento para
os aspirantes é o mesmo do
adulto.

Vitória (amarelo) lidera no aspirantes e está em sexto no adulto

,

Circuito Amivôlei começa a

colher fruto nos pólos do Pec
}ARAGUÁ DO SUL - O

Circuito Amivôlei de Vôlei de
Praia começa a ter boas

surpresas. Na terceira etapa
disputada no fim de semana,

no Acaraí, as gêmeas Kevelyn
e Ketelyn participaram pela
primeira vez da competição e

conquistaram a categoria
infantil. Elas fazem parte dos

pólos do Pec (Programa
Esporte e Cidadania) e dão
sinais de que o trabalho de

massificação da modalidade
vem dando certo.

Outra surpresa foi no
infantil masculine, COIU a

vitória de Stanley e Marcelo,
que também participaram
pela primeira vez. No volley
four (quarteto), o primeiro
lugar ficou com a Ernef Erich

•

Gruetzmacher, do Bairro Três
Rios do Sul. A dupla Maria

Régis e J ozi (Publi ar te)
conquistou o primeiro lugar
no adulto feminino e lidera o

ranking com 400 pontos. No

PIERO RAGAZZI DE FREITAS
,

,- »"

;\
'I'
"
_>.

As medalhas de ouro
,

ficaram com Lauro Radtke Jr.
(salto triplo) e Djéssica Barbosa
(heptatlo): as de prata com

Valmir Vargas (lançamento de

dardo)', Diego Peiter (100m

rasos), Mauro Berlin Jr. (400m
com barreiras), Stephany
Zapella (salto com vara), Sally
Mayara Siewerdt (200m rasos)
e Simone Ponte-Ferraz (1.500m
rasos); e as de bronze foram

conquistas por Dione José
. Balena (decatlo), Pâmela
Wenholz (heptatlo), Ana

Targina Lúcio (salto com vara)
e o revezamento 4x100m
masculino.

adulto masculino, a vitória foi.
de Clerisson e Mário, da
Arnivôlei. Eles também estão na

frente no ranking da
•

competição. O evento premiou
os três primeiros colocados de
cada categoria commedalhas. O
Circuito Amivôlei tem o apoio
do Acaraí, do Mini Calzone, da
Pastelaria Bruders e da

Displicência Malhas.
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> GLOBO· 18H
,

Sinhá Moça
Renato conta para Ricardo que está
namorando Ana e diz para ele se afastar
dela. Augusto sugere que Juliana dê
uma chance a Mário. Rodolfo diz a José
Coutinho que o Irmão do Quilombo
roubará Adelaide se ele prometer que
vai se casar com ela. José Coutinho
aoeita e Frei José concorda em celebrar
o casamento. Os escravos de Coutinho,
a mando do Irmão do Quilombo, pedem
suas cartas de alforria e as queimam
numa fogueira. Bentinho entrega a

Bastião uma carta de Rodolfo para
Sinhá Moça e diz que também tem um

recado de seu patrão para Justina.

� GL.OBO - '19H

Cobras e Lagartos
Sushi chora aguardando a mãe. Martim
abriga Nikki. Estevão diz a Henriqueta
que Sushi vai para o Juizado e ela fica
fora de si. Duda insiste em saber mais
sobre Pereira e Foguinho diz que ele
enviou uma carta e que deve estar

chegando. Celina fica indignada com o

comercial criado por Foguinho e o

demite. Ellen expulsa Foguinho
definitivamente da sua vida. Nikki vê
Sidney no bar e pede para Martim
protegê-Ia. Estevão diz que a mãe foi
internada e Bel decide procurar Sushi.
Duda sai à procura de Sushi. Nikki beija
Martim. Foguinho envia a carta de
amar. Martim acorda e se assusta ao

ver Nikki morta. Duda encontra Sushi.
,

•

> GlOBO· 2iH

Belíssima
•

Bia nega qualquer envolvimento com a

implicação de Vitória na morte de
Pedro. Aquilino é levado algemado pela
polícia. André diz a Mônica que Aquilino
colocou-o na encrenca que mudou sua

vida. Medeiros declara que o dinheiro
de Bia foi enviado à Grécia para
investimento. Bia fica lívida ao saber
que Aquilino foi 'preso. Dagmar sugere
que Mônica converse Gam Cemi! sobre
a chegada' de André a São Paulo.
Pascoal prepara com Jamanta a

surpresa que fará no casamento.
Gilberto traz a sua sala o preso que
tentou suborná-lo, mas o homem nega
conhecer Bia e Medeiros. Bia comenta
com Medeiros que Aquilino não pode
abrir a boca. André diz a Júlia que vai

,

contartoda a verdade,

� S8T· 18h30

Rebelde
Hilda encontra Romina e Miguel se

beijando, Eles tentam, se explicar e

dizem que estão estudando anatomia.
Hilda leva os dois para a diretoria. Mia
fica sabendo o que aconteceu com

Miguel e Romina e pede a Celina que
diga a Gastão que não poerá sair com
ele como havia combnado. Odiretor
fica horrorizado ao ver a escultura que
Roberta fez. Mabel critica Leon par ter

obrigado Diego a dizer que ela está
louca e deixa claro que não permitirá
que o transforme em um monstro como
ele.

> REC:C)RiJ " 19h 15

Prova de Amor
Lopo arranca com o carro rapidamente.
Barroso e Murilo estão tensos. A viatura
da polícia se aproxima de Toni. Ele faz
sinal para a polícia parar. Toni diz para
Fialho seguir o carro de Lopo. Cadu
agarra Tereza. Cleto sai do "mar e joga
água em cima da galera. Elza é
entrevistada por Baltazar e Leandro.
Leandro pega um ursinho de pelúcia e

dá a Elza. Elza se concentra para não
surtar. Ricardo e Dudu cumprimentam
Velho Gui. Eleonora pergunta para
Alexandre quando eles vão se casar. .

Valéria está na, frente dos dois.
Alexandre fica incomodado.

;. t{ECORD ,·211,

A Escrava Isaura
Morre o Sargento Aloísio, Belchior diz a

Rosa que Álvaro não será condenado se

ele ou a Rosa falarem a verdade para o

juiz,

,
•

- - .

��ACABOU
Um tablóide inglês dá
como encerrado o

casamento de Britney
Spears e Kevin Federline.
Segundo fontes da

publicação, a princesinha
•

do pop teria assinado os
,

.. , .

primeiros papeis que
oficializam o divórcio, A
reportagem diz que
Britney não suporta mais

,
viver com Kevin e que
seus planos de dar tempo
ao tempo, e esperar pelo
nascimento de seu

segunda filho foram por
água abaixo,
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��MAIS LOIRO
A atriz Cleo Pires, que
está no ar na novela
Global Cobras e

Lagartos, está um pouco
mais loira tudo por

'

causa da personaqem.
Cleo foi ao cabeleireiro
Jean Yves, em Ipanema,
retocar as madeixas, Ao

•

perceber os flashes des
paparazzi, a atriz não

perdeu o rebolado e

brincou com os

fotógrafos: "Como vocês
ficam sabendo dessas
coisas? É gente de

J

dentro que avisa né?",

.

•

. ,
, '

,

��NOVELA
A novela que vai
substituir Cidadão
Brasileiro em janeiro do
ano que vem, na

Record, tem o título

provisório de Senhor da
Guerra, segunda a

coluna de Daniel Castro
da Folha de São Paulo.
O folhetim vai abordar .

os problemas sociais
do Brasil, como a

violência no Rio de
Janeiro e o abismo que
existe entre as

diferentes classes
sociais.

��OPOSTO
Talvez ela estivesse sendo

sarcástica, mas a verdade é que
Jennifer Aniston, durante a

conferencia de seu filme
"The Break-Up", em Los

Angeles, fez questão de
fazer o melhor estilo nada

politicamente correta.

Completamente o oposto
da atual de seu ex,

Enquanto Angelina Jolie se

desdobra por causas
humanitárias, Aniston disse não
se preocupar com os

problemas globais. "Não, não
me interesso por nada disso",
disse ela,

R e da c a o @ j o r n a I C o r r e i à d o P o V o . c om. b r

, FLÁVIO UETA

Aproveitando o clima de Copa
do Mundo, os tons verde e

amarelo predominaram no 10
Café da Integração do Cejas,
que reúne Acijs, Apevi, CDL e

ós sindicatos patronais das
indústrias metalúrgica, .

mecânica e de material
elétrico, alimentação,
construção e mobiliário,
vestuário e comércio varejista .

Realizado na manhã da última

sexta-feira, o encontro busca
a melhoria permanente do
relacionamento entre todos os

colaboradores e diretorias das
entidades integrantes do

condomínio, refletindo no

aperfeiçoamento dos serviços
oferecidos aos associados. Os
colaboradores com três, cinco
e dez anos de atuação

,

receberam homenagens

, !

r
•

• "

• •

"

Exposição
Fica aberta até o dia 28 de junho, a nova temporada da exposição da coleção
da premiada artista plástica Tercília dos Santos, desta vez no Museu Weg
(Avenida Getúlio Vargas, 667 Centro). Horários de visitação de segunda a

.
sexta, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, sendo que às quartas-feiras o

horário se estende, até às 21h. Aos sábados, das 9h às I1h30 e aos domingos
das 14h às 16h. A entrada é franca. Para grupos, mediante agendamento,
através do e-mail: sergiopedrotti@sesc-sc.com.br.

.

.

Feijoada
Acontece na sexta-feira, dia 9 de junho a I Feijoada da Câmara da Mulher Empre
sária Acijs Apevi. O evento será realizado na Recreativa daWeg Arweg às 12h.
Para participar, o ingresso custa R$ 10 reais, mas não inclui bebida. Outras
informações no fone 473371-2132.

Olichamp
Acontece hoje às 19h30min a abertura da XXIII Olichamp Olimpíadas
Champagnat do Colégio São Luís. O evento envolvendo alunos, professores
e funcionários do Colégio Marista é realizado anualmente e tem como foco

principal a reflexão sobre a vida e a obra de São Marcelino Champagnat,
fundador dos Irmãos Maristas. A abertura ocorrerá no Complexo Esportivo
Marista e é aberto a toda comunidade.

Teatro-Dança
O espetáculo 'Urbanicidades', do Núcleo GpoEx, realiza nessa quarta-feira, dia 7,
pré-estréia de turnê regional. A apresentação acontece às 20 horas, no Grande
Teatro do Centro Cultural da Scar. Os ingressos custam R$ 10,00 e R$ 5,00 (meno
res de 18 anos, estudantes e acima de 60 anos). Depois da pré-estréia, o trabalho
seguirá roteiro por municípios da região, nas cidades de Corupá, Massaranduba,
Guaramirim, Schroeder, São Bento do Sul e Pomerode. Ainda em Jaraguá do Sul, a
peça também será apresentada nos bairros Nereu Ramos, Jaraguá 84 e Três Rios, e,
posteriormente levada a outras cidades, como Joinville, Blumenau, Lages,
Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo.

,

II HOROSCOPO ,

,

Aries 20/3 a 20/4
Acredite em seu charme, ariano, Mesmo que
bata alguma insegurança, faça um caminho

diferente, experimente o novo que tanto o atrai.
}

Sair do sério de vez em quando é legal. Não se

exija disciplinas militares. Um pouco de política
interna vai cair muito bem neste momento. E
também pode economizar dores de cabeça
futuras.

•

Libra 23/9 a 22/10 Capricórnio 22/2, a 21/1
Dever cumprido é sinônimo de felicidade para
os signos de Terra. Você registrou os fatos,
encaminhou estratégias e não há mais nada a

•

fazer. Agora é aguardar. Difícil? Desencane.
Está feito e seja qual for o resultado você fez o

que devia, sem pendências e na maior

qualidade. Que tal ampliar o conceito de ser

feliz para a diversão e os amores?

r

Câncer 21/6 a 21/7
Estão insistindo para que você saiade casa,

caranguejo? Você se pergunta pra quê, se você

gosta tanto do seu lar doce lar, de estar rodeado.
por suas coisinhas e está tão bem aí ... Pode ser

que esta só seja uma maneira indireta de dizer
que querem ficar com você, etc. e tal. Não havia

pensado nisso? Lembre que você é um ótimo
anfitrião ...

•

A Lua está transitando por Libra desde ontem
até amanhã à tardinha, enchendo seus dias de

emoções e programaçôes. Você semp�e tem
várias atividades ao mesmo tempo, mas não se

precipite em querer resolver tudo de uma taca
da só. Nos signos de Ar o pensamento é mais

rápido que a ação ... Você é bem articulado:
coordene os movimentos e tudo se acerta.

Leão 22/7 a 22/8
Acabe com as ciumeiras mostrando que você é
confiável. Um pouco de vulnerabilidade honesta

pode resolver seus problemas ..Depois, é só
assumir seu lugar, bem no meio do palco: as
luzes estarão sobre você e você se sentindo o

Escorpião 23/10 a ,21/11
Seu mundo aquático anda cada vez mais
habitado ... Você pensou ter ouvido vozes nos

últimos dias? Suas marés de consciência

precisam de tempo para se organizar. Não
permita que a ansiedade atrapalhe seus planos.
Deixe a poeira assentar. Conecte-se com sua

porção mais calma, busque a sua infinita
sabedoria. Sim, amigo escorpiano, você a tem.

Aquário 21/1 a 18/2
Bandeiras são levantadas, pessoas e idéias se

reúnem em prol de um mundo melhor. Se está
rolando uma força conciliadora no ar e as

energias estão voltadas para a qualidade da '

vida, o que está esperando? Junte-se aos bons!
Você tem recebido tanto do cosmos, só lhe
resta compartilhar. Fazer o bem, sem olhar a

quem: não é assim que você diz?

Touro 21/4 a 20/5
Algo estranho, diferente, uma sensação
prazerosa que você nem sabe de onde vem?
Talvez você não estivesse se dando conta, mas

,

essa energia já estava aí. E, estava em você,
compactada na sua casinha interior, A-cione o

seu Touro.zip e expanda esse sentimento, •

construa sua mansão. Sim, você tem o

software e o hardware necessários para isso.

,

, rnáxrno. E o momento de encontrar com

pessoas novas ou para impressionar "aquele
um" em quem você anda de olho.

.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Excelente, você está mantendo todas as

•

atenções concentradas para cumprir suas
metas! Mas, por umas horinhas, abrace seus

amigos e amores, se deixe levar pela emoção.
Um passeio em seu playground particular pode
reacender antigos ardores, iluminar algumas
idéias bem lnteressantes, Fique à vontade, livre
para explorar sua visão multidimensional.

Virgem 23/8 a 22/9
Formas diferentes de comunicação, apenas.
Pois é, não são os códigos com que você
estava acostumado ... Pessoas diferentes vêm
com energias diferentes e também revelam
outras coisas sobre nós. Baixe a rotação,
procure se afinar com essa faixa de sintonia,

Fique receptivo, amigo Virgo, você pode gostar
da nova proçramaçãe.

Sagitário 22/11 a 21/12
Você, paradinho, olhando de forma tentadora
para o cruzamento da fantasia com a

realidade ... Convide alguém para acompanhá
lo às suas encruzilhadas preferidas e veja se

agrada ou não, Só isso, uma ação concreta e

sem rodeios, Relaxe, amigo centauro, coloque
seus medos de lado e siga o trote, Um dia
adorável espera por você,

Peixes 19/2 a 19/3
Tudo bem, proteger seus sentimentos lhe dá
uma certa noção de segurança, Mas, puxa, na
verdade você é um grande romântico. Não
tenha medo das mudanças, eleve seu espírito e

troque energia. Se você só vê dificuldades, é só
dificuldades que terá. Mude a ótica e a tática:
chame a tal pessoa para um encontro místico e

gastronômico, no seu melhor estilo,

L' ,r
•

•
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A SECA E A 'SURROCRACIA'
O desânimo toma conta dos prefeitos das 200 ci

dades catarinenses em situação de emergência por I

.

causa da seca. Um estado de ânimo diferente do dia
12 de maio passado, quando o ministro da Integra-

o

ção Nacional, Pedro Brito, veio a Santa Catarina anun- I
ciar R$ 10 milhões para o socorro. Brito prometeu: I

em 10 dias, o dinheiro estará no Estado. Pelo tercei
ro ano consecutivo, tudo não passou de ilusão. Lá se
vão 24 dias e o Governo Federal resolveu mudar o

jogo, dizendo que vai mandar a verba a cada Prefeitu
ra. "Burrocratizou" o processo, que seria feito via Go
verno do Estado e Regionais. Pelo andar da carrua
gem, o gerente da Defesa Civil, capitão MárcioAlves,
calcula que o dinheiro não sai em menos de três

, ,

meses. Ontem à tarde, o governador Eduardo Morei
ra ligou para o ministro em plena reunião dos secre
tários regionais. E chegou a ser áspero.

( ,

Ao contrário da burocracia federal, o
Estado isentou ontem os municípios
em emergência da taxa de R$ 1,3 mil

da Fatma para abertura de

poços artesianos.

,

, 1

Abstêmio Bingo no voto
Por decisão da Justiça

Federal, os nove bingos I

de Lages fecharam no fim i
do mês, desempregando I
200 pessoas. Por deci-

,
I

são da mesma Corte, no
,

fim de semana os bingos •
de Joinville voltaram a I
funcionar. Neste abre-fe-

O líder do Governo na
,

Assembléia, João Henri

que Biasi, não enqoliu o
,

, que classificou de "des
, cortesia" da Comissão de

Finanças, que deu 1 O mi
nutos para Governo nas

audiências públicas do

Orçamento Regionaliza-
.

do. Biasi usa uma rnetá-
,

fora: "Eles quase que
desconvidaram a gente,
como quem diz 'olha, vai

•

cha, os "bingueiros" do
Estado decidiram: vão lu- i
tar pela proposta da CPI '

dos Bingos de um refe- I
rendo nacional, para o I
povo decidir se eles \
abrem ou fecham de vez. \

. , .

ao meu aniversario mas

não pode tomar bebida"'.

PATRICIA GO�1ES!CNR

SOS suínos,
O encontro de urgência da suinocultura ontem em Con

córdia reuniu 150 pessoas, desde prefeitos e slndicalis- i
,

tas até agroindustriais. Foram formadas duas comis- !
sões: uma "emergencial" para pressionar o Governo Fe- :

deral e outra "permanente", até que a crise vá embora.

ANOTE _

As audiências públicas
do Orçamento, abrangen
do 30 regiões, acontecem
hoje em Rio do Sul e Cha-

, pecó. Amanhã, Joaçaba e
, Itajaí. Quinta, Tubarão e

o

Caçador. Sexta, Lages e

Biguaçu.

GOL
Expediente no Governo

do Estado nos jogos do
Brasil: quando às 13h, tra
balho das 8 às 12h (pa
gando uma hora-extra nos i
dias seguintes); jogos às I

, ,

16h, de 8 às 14h; e quan-
do às 11 h, sem alteração.

POR FERNANDO BOND, COM A COlABUIIA�AO Ill.

OLIVEIf. SALMOI\lA/COI\lItIO LA(jFA�n,
•

Amigo a

In ormação:
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CLINICAS LTDA,

371 0882

•

NOTíCIA-CRIME: PODEROSOS SOB SUSPEITA

•

MARIÂNGELA GALLUCCI/AGÊNCIA ESTADO

•

.... Entidade pede que MP leve em conta na sua

análise o relacionamento da Gamecorp -

comandada por Fábio Luiz da Silva, filho do

presidente - com a Telemar

MPE-RS desarticula grupo que aplicava golpes em empresários

TSE dá liminar ao PSOB e proíbe PT de distribuir tabelas da Copa

BRASÍLIA- O presidente
nacional'da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB),
e ric amtnhou ontem ao

procurador-gerar da Repú
blica, Antonio Fernando de
Souza, uma notícia-crime

pedindo que sejam apro
fundadas as investigações
contra o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Apesar
da iniciativa da OAB, a

expectativa é que Souza não

tome nenhuma medida
contra Lula. Recentemente, o

procurador afirmou que não

encontrou nada contra o

presidente nas apurações que
fez do esquema do mensalão.
No pedido entregue na

Procuradoria, Busato cita três

"

•

PORTO ALEGRE - Uma

força-tarefa do Ministério
Público do Rio Grande do Sul
desarticulou uma quadrilha
que aplicava golpes em

empresários de cinco Estados
oferecendo negócios fáceis,
lucrativos e ilegais. A equipe,
integrada por promotores e

policiais civis e militares,
conseguiu prender 16 pessoas
no Rio Grande do Sul e mais
sete em Santa Catarina,
Goiás e Distrito Federal,
numa operação denominada
Paranhana, nome do vale
onde fica a cidade de Taquara,
centro de operações do grupo.
A ação começou domingo e

prosseguiu durante toda o dia
de ontem, contando com

auxílio da Polícia Rodoviária
Federal e de forças de segu-

BRASÍLIA - O ministro

Marcelo Ribeiro, do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
concedeu uma liminar

proibindo a distribuição de
folhetos com a tabela dos

jogos da Copa do Mundo e a

inscrição "Copa 2006 - Lula
é show de bola". Ribeiro
tomou a decisão a pedido do
PSDB. "Conquanto a autoria
da tabela não esteja, neste

momento processual, segurá
mente esclarecida, é fato que
a propaganda beneficia o pré
candidato à Presidência da

motivos para que o pro
curador tome providências:

, .

1) as ligações entre a Telemar
e a empresa Gamecorp, de
Fábio Luiz da Silva, um dos
filhos de Lula; 2) o decreto
presidencial que facultou ao

Banco BMG atuar no crédito
a funcionários federais sem

. . ..... .

que a mstituiçao Integre a

rede de pagamentos do
sistema previdenciário; 3) a

omissão do presidente Lula
nos episódios do mensalão.

De acordo com o doeu
mento assinado por Busato,
houve "um affaire Gamecorp/
Telemar". "A Gamecorp,
comandada por Fábio Luiz da
Silva, filho do presidente da

República, associou-se com a

,

rança de todos os Estados
envolvidos. O grupo de

golpistas tinha ramificações
também em São Paulo. Ou'
tros seis mandatos de prisão
expedidos pela Justiça ainda
não foram cumpridos.

A quadrilha costumava

agir bem vestida, a partir de
mansões alugadas em cidades
da serra gaúcha. Seus inte

grantes iam a feiras e congres
sos freqüentados por empre
sários e costumavam dar a

entender que tinham víncu
los com o Congresso Nacio
nal e com servidores da Casa
da Moeda. A partir da identi
ficação de potenciais vítimas,
ligavam de telefones com

prefixo de Brasília para
agendar reuniões e oferecer

ganhos fáceis.

República pelo partido
representado", afirmou o

ministro em sua decisão.
Além da proibição de

distribuir os exemplares, o

PSDB queria que o TSE
determinasse a apreensão dos
folhetos ainda não entregues.
No entanto, Ribeiro rejeitoú
o pedido alegando que "o

partido representante não

aponta onde estariam sendo
fabricadas e/ou estocadas as

tabelas em questão". EIU seu

despacho, Ribeiro disse que,
num juízo preliminar, "a

Telemar, eIU operação milio
nária, sequer comunicada à

Comissão de Valores Mobili
ários (CVM)", observou o

presidente da OAB.
Roberto Busato disse que

ocorreu uma "indesculpável e
inexplicável omissão (no
mínimo) do presidente da

República, nos episódios do
'mensalão' e das compras de

votos, na formação de 'caixa
dois' para o financiamento
das campanhas eleitorais do
Partido dos Trabalhadores e

na prevenção/fiscalização/
repressão a atos de impro
bidade administrativa come,

tidos pelos mais chegados
auxiliares do chefe do
Executivo".

Segundo Busato, o "nada
sei" dito freqüentemente por
Lula foi a maneira que ele
encontrou para se proteger.
"Mas ele tendo se protegido
dessa forma deixou a

população brasileira muito.

Dizendo ter dificuldades
para fazer operações com

doleiros, que estariam muito

visados pela polícia, os

golpistas propunham ope

rações de câmbio vantajosas
para os empresários. Ofere
ciam cédulas de real, alegando
que eram sobras de campa
nhas políticas ou fruto de

relações com funcionários da
Casa da Moeda a taxas que
seriam pelo me110S 30%
melhores que as do mercado.
Também anunciavam repas
ses de grandes quantias de
dinheiro, sob forma de finan

ciamento, em troca de garan
tias como entrega imediata de
uma parte do total que seria

contratado.
Os empresários que topa

vam fazer o negócio eram

tabela da Copa do Mundo

juntada configura propaganda
eleitoral ante - cipada". Esse
foi o argumento utilizado
pelo PSDB para conseguir a

liminar. A campanha elei
toral somente é permitida a

partir do dia 6 de julho.
No pedido, o PSDB susten

tou que o folheto era na

realidade uma propaganda
eleitoral fora de época e que
o PT deveria ser punido com

multa de 20 mil a 50 mil Ufirs
(cerca de R$ 20 mil a R$ 50

mil) e a proibição da distri-

O CORREIO DO POVO ";

, .

"

•

.
'

,

..

,

insatisfeita com relação ao
"

,:

entendimento exato sobre o

que o presidente da Repúi' .v'

blica sabia e o que não sabia, ;
, ,1.

se ele foi alvo de traição por'>'
seus amigos diletos ou sel
estava consciente do que
estava acontecendo", afir-
mou Busato.

, .'�
N o ofício enviado ao, t

,
"

procurador- geral, o pres i-, .:: ..'
dente da OAB disse que a, "

entidade analisou em maio e,;" :
-

rejeitou uma proposta de, ,-"
,- ,

impeachment de Lula. Na
mesma sessão, a OAB apro
vou o encaminhamento da

•

•

,

r

,

notícia-crime à Procur a-,
doria. Segundo Busato uma "

das principais peças levadas
em conta na ocasião foi a

denúncia formulada recen

temente no STF por Souza �
,.

contra 40 pessoas suspeitas
de envolvimento com o

mensalão, dentre as quais o ,J

deputado federal cassado José J

Dirceu. ,',

,

•
•

,

�' J

..

•

,
, .

,

"

convencidos a entregar os ";
"

dólares e a seguir alguns inte -
"

,

grantes da quadrilha para ;
,.

lugares afastados dos centros �
,
,

urbanos para retirar seus ;
-

reais. No caminho, policiais :'-
,

participantes do golpe SilUU- �
•

lavam' uma barreira e um '
•

tiroteio. Assustados, os em- :
presários fugiam. Os que :

,

tentavam novo contato com a �
;'

quadrilha eram informados de :
•

que o dinheiro havia sido :
e

apreendido na falsa operação ;

policial. O esquema só foi :
descoberto porque houve uma �

,

denúncia anônima ao Ministério '
•

Público. Segundo o promotor ;
criminal Frederico Schneider de .

Medeiros, os presos responderão .

•

à processos por lavagem de .

dinheiro, estelionato e formação .

, ,

de quadrilha.
•

"

•

,

,

•

,

•

,
,

,

"

buição e o recolhimento dos �

folhetos. O pagamento ou

n âo de multa deverá ser

decidido pelo plenário do .

•

TSE.
A distribuição d os "

exemplares foi realizada em

maio. "As evidências estão

todas a sugerirem a prática de

campanha maciça, ostensiva
e ofensiva, caracterizando
pro-paganda deliberada e

previa-mente acordada sob a

respon-sabilidade do Partido
dos Trabalhadores", alegou o :
PSDB no pedido.

•

•
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PANICO: 27 PESSOAS MORRERAM EM OUTROS ATENTADOS

AGÊNCIA ESTADO
teceram um dia depois que
líderes iraquianos falharam
em chegar a um acordo a

respeito dos nomes para. o

Ministério da Defesa e do
Interior.

O premiê iraquiano, Nouri
al Maliki, enfrenta uma grave
crise na ocupação dos princi-

•

pais postos de segurança

iraquianos, enquanto tenta

estabilizar o país. Na semana

passada, Maliki declarou
estado de emergência em

•

Basra (sul do lraque) para
combater a crise na segurança
causada pela disputa entre

facções xiitas rivais.Centenas
de pessoas foram seqüestradas

� Crime aconteceu um dia depois que líderes
falharam em chegar a um acordo a respeito dos
nomes para o Ministério da Defesa e do Interior

BAGDÁ, IRAQUE - Um

grupo de homens armados

usando uniformes da polícia
seqüestrou 50 funcionários de
uma companhia de trans

portes de Bagdá ontem,
informou o Ministério do
Interior.Segundo a polícia, os
homens armados foram até o

bairro de AI Salhiya, que

trabalhadores parai a Stria e a

[ordânia.
Cerca de 50 pessoas -entre

elas dois cidadãos sírio- foram

capturadas sob a mira de

pistolas. Os reféns foram
levados para local desconhe
cido. As causas do seqüestro
não foram divulgadas. Os

seqüestros -que são uma parte
importante na crise da

segurança no lraque- aeon-

, .

concentra varras empresas, e
•

ofereceram transporte aos

\

Crianças fazem provas finais em barracas na Indonésia
,

SERUT, INDONÉSIA - O

governo indonésio enviou 200
caminhões de arroz às áreas
devastadas pelo terremoto de

6,3 graus na escala Richter
ocorrido em 27 de maio na

região central da ilha de Java,
informaram autoridades locais.
Por sua vez, um grupo .de

estudantes da oitava série fazia
ontem as provas finais em

barracas improvisadas. Os
,

alunos submetidos às provas
estudavam em dez escolas
derrubadas pelo tremor.

O abalo sísmico destruiu mais

de 800 escolas na região afetada,
de acordo com dados fornecidos

pelo governo e pela Organização
das Nações Unidas

(ONU) .Enquanto isso, o vulcão
Merapi expeliulava quente e

nuvens de' gás em diversas
ocasiões, alimentando temores

de' que uma grande erupção
atinja essa fértil região da
Indonésia.

•

/

SABE QUEM VAI SAIR NA NOVA COLUNA DA ADI???
•

Os leitores deste Jornal vão saber.

A partir deste final de semana, só os leitores dos jornais filiados àADI-Associação
dos Diários do Interior - vão saber quem virou notícia, dos fatos regionais marcantes,
da informação em primeira mão, das. novidades de todos os segmentos,
principalmente Política e Economia. Ó acontecimento de Slla região vai repercutir em

•

todo o Estado, pois a produção do conteúdo da nova Coluna terá a participação dos

.editores desse jornal e de mais 21 Diários associados à ADI/SC que, juntos, somam
uma circulação de mais de 130 mil exemplares. As notícias de Brasília, da capital do

.

Estado e os eventos especiais serão destaque na Coluna, assinada pelo jornalista
r

Fernando Bond. E o elo que faltava de integração dá. Mídia Regional Impressa de
r

Santa Ca.tarina. E notícia, saiu naColuna daADI/SC.

AGazeta - (São BentoDo Sul)
Biguaçu em Foco - (Biguaçu)
Correio do Sul- (Araranguá)
Correio do Povo- (Jaraguá do Sul)
Correio Lageano - (Lages)
Diario daCidade - (Itajai)
Diario da Manha - (Chapecó)
Diario do Iguaçu - (Chapecó)
Folha daCidade - (Caçador)
Jornal daManhã - (Criciúma)
Município Dia aDia - (Brusque)

OAtlântico - (Itapema)
O Destaque - (Sombrio)
O Vale - (Joaçaba)
SulBrasil- (Chapecó)
VozRegional- (Concórdia)
Notisul- (Tubarão)
O Tempo - (Araranguá)
O Iguassu - (Porto União)
Perfil- (RioNegrinho)
ATribuna - (Criciúma)
Tribuna Catarinense -

(Bal Camboriú)

I
se

I Aeaccteçac des Dláríoe do mterlor
•

nos últimos meses no lraque,
muitas das quais foram
executadas por seus seqües
tradores.

ATAQUES
Também ontem, ao menos.

27 pessoas morreram em todo
o país -entre elas, 11 estudan- .

tes assassinados por homens
armados no sul de Bagdá e

outros cinco mortos na

explosão de um morteiro em

Ramadi (oeste) .Ern Bagdá,
outros sete corpos foram
encontrados com sinais de
tortura e com marcas de tiros
na cabeça e no peito em duas

regiões.Seis dos mortos foram'
encontrados no bairro de AI
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6/6/6: simples curiosidade, ou
talvez alguma coisa a mais?

NOVA YORK - Hoje será
6 de junho de 2006 e há

quem chame a data de 6/6/
6. Simples curiosidade
numérica ou há algo por
detrás disso! Há uma'

conexão curiosamente

diabólica entre elementos
da teologia e da matemática
-no sexto dia, do sexto mês,
do sexto ano de cada século.

A data 6/6/06 gera
•

. . � ,

mquietaçao, esperança e ate

graça, segundo o reverendo
Félix Just, professor de

teologia da Universidade de
São Francisco. Just é um.
sacerdote jesuíta que ensina

teorias do Apo ca lip se e
, . .

m a tem a ttca e cr ro u um

portal na internet chamado
. "666, os números da besta",
no qual combina história,
teologia, cálculos e 66

tópicos sobre o 6/6/06.
Os interessados podem,

inclusive, apostar se o

Apocalipse realmente
ocorrerá hoje. Uma casa de

apostas determinou que há
excelentes possibilidades de
que o mundo sobreviva a

esta data e resolveu pagar
100.000 por 1 a quem estiver

disposto a apostar. Just
•

.

afirma que a convicção de

que o mundo sobreviverá ao

6/6/06 tem sustentação
teológica. "Muita gente

. ,

evita este numero, tem

medo, apesar de não ter
,

• BREVES
•

•

-

NO VIETNA

� Visita

Doura, no sul da capital, en
quanto o sétimo corpo -de um

suposto membro da milícia
xiita de AI Badr- foi
encontrado em uma área no

sudoeste de Bagdá.
SADDAM
Ontem foi retomado o

julgamento do ex-ditador

iraquiano Saddam Hussein.
Durante a sessão - a 32a do

processo- a defesa protestou
contra a 'detenção de quatro
testemunhas da defesa por
suspeita de perjúrio. Em seguida,
o juiz que preside o julgamento, o
curdo Raouf Rashid Abdel

•

O secretário de Defesa
americana, Donald Rumsfeld,
começa ontem uma visita de

.

três dias ao Vietnã, centrada
no reforço de relações
militares modestas com seu

antigo inimigo, que se

converteu num sócio
econômico essencial.Vietnã e

Estados Unidos assinaram no

dia 31 de maio um acordo
comercial que abre caminho

para a integração do país
asiático na Organização
Mundial do Comércio (OMC),
algo que o Vietnã pretende
conseguir antes da realização,
em novembro, do Foro de

Cooperação Econômica Ásia
Pacífico (Apec) em seu

território.Trata-se da segunda
visita de um secretário
americano de Defesa ao país
desde a queda do regime pró
norte-americano de Saigon,
em abril de 1975.

.

•

•

Rahman, adiou o julgamento para
a próxima segunda-feira (12).

•

NA UCRANIA '

� Teste
Um homem, afirmando que
queria testar Deus, entrou na

área dos leões do zoológico
de Kiev - e foi morto pelos
animais. Segundo a polícia, o

•

ucraniano de 45 anos usou

cordas para descer na noite
de domingo até o cercado
onde se encontravam quatro
leões. O porta-voz policial
Volodymyr Polishchuk disse
que o homem, que não foi
identificadO', agiu com

agressividade diante dos

leões, e um deles o agarrou
pela garganta. O homem
morreu no local. Testemunhas
relataram à tevê NTN que o

.

homem afirmou que queria
testar Deus, acreditando que
Ele não permitiria que os

. leões o atacassem .

•

nenhuma razão para isso",
afirmou. Não se trata de um

prognóstico de futuros
acontecimentos. Não deve ser

visto como um prazo para o

fim do mundo". Tudo

começou com a Revelação
13 : 18 da Bíblia, que

. e stabe le ce o
,

numero

"seiscentos e sessenta e seis"
como o número da "besta".

Segundo algumas teorias

apocalípticas, a besta é

oAnticristo.
Muitos eruditos, Just

entre eles, acreditam que a

besta é uma referência
codificada, usando letras do
hebreu em lugar de números,
do imperador romano Nero.
Em alguns manuscritos

aparece o número 616 no

lugar de 666. Just disse que o

Livro das Revelações não

anuncia (j fim do mundo mas

faz uma alusão à' "batalha
cósmica entre o bem e o mal".

O certo é que por medo ou

superstição, muita gente quer
ficar distante do 666. Ronald

Reagan e sua mulher, por

exemplo, trocaram o.número
de sua casa na Califórnia para
a qual se mudaram depois de
deixar a Casa Branca em

1989: era 666 St. Cloud Road
e ficou 668. Um jornal
americano deve publizar hoje
uma edição especial prevendo
que o fim do mundo realmente

começa hoje.

NO IRAQUE

� Perpétua
Um iraquiano de 30 anos

acusado de ajudar os
seqüestradores da agente
humanitária britânica

Margaret Hassan foi
sentenciado ontem à prisão
perpétua, disse um

funcionário da corte. Outros
dois réus foram absolvidos.
Hassan, de 59 anos, dirigia a

entidade humanitária CARE
Internacional no Iraque e

possuía cidadania britânica,
irlandesa e iraquiana quando•
foi seqüestrada em Bagdá em

outubro de 2004. Em um vídeo
no qual implorava pela vida,
ela foi mostrada pedindo ao

primeiro-ministro da Grã
Bretanha, Tony Blair, que
ordenasse as retiradas das

tropas britânicas enviadas ao

Iraque. Margaret foi
assassinada cerca de um

mês depois do seqüestro,
. mas seu corpo nunca foi

,

encontrado.

I ,

�" " .. " , ...; ,
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•

Rami E. S. Wehrmeister
I Maria de L. Muller

Daiana da S. Alves

7 ,,

,

.. PARABENS!
·5/6
Rhidy Kanzler

Fernando da Costa ,

Euclides Stuber
Julia B. Zocatelli
Gabriel F. Réus

Bruno F. Pacheco

Cristina L. Schütz

Miriam Krueger
Luana Daren

Danielle Martins

Luis Carlos de Souza
•

Arlindo Sacani

Maria Bernadete Silva

Jorge A. Feldmann

Eduardo Walz
•

Roselaine Rodrigues -,

Viviane Ap. Correa
Maria Luzia Montoski

Wilfreda Roeder

Daniel F. Kath

Victor H. Vicente

Comemoraram 25 de anos de casados no dia 30, José Guilherme
Vanzuita e Lídia S. Ronchi. Quem deseja felicidades são os filhos,
genros, noras e netos

•

·6/6
Charles V. Roehrs

Ermes Catafesta
•

Jonathan Pereira

Gustavo F. Drews
Márcio Laube

Miriam Lawin

Sérgio L. Bertoldi
Norberto Lopes .

Andressa Veigsding ILeandro de L. Morais
Casaram-se no dia 20/5 na Igreja Evangélica Luterana .de João Pessoa,
Graciela, filha de Lori e Fidelis Titz, e Valmir, filho de Hanelore e Adernar
Lange. Felicidades ao casal!

Zenilda S. Cagnini
Elen Melcher

.

•

Paulo Sergio,
que comemorou

aniversário no

dia 24/5.
Felicidades dos

•

amigos

,

. .

•

,

No dia 27/5, o
casal, Vaneza e

1 João Carlos
comemoraram 06
anos de casados.

Felicidades

I
,

•

. ,

Daiane Karoline Muller, completou 14 anos no dia
2. Felicidades dos familiares e amigos

. .

.Univ
•

•

Ketlin Cleila Dalpiaz Nizer Damas, colou grau
em Administração e seus familiares lhe

parabenizam também pela conquista do mérito
de 10 lugar da turma. Sucesso!

Aniversariou dia 05,' Júnior Fabio de Macedo'

quem deseja os parabéns são os pais, irmãos,
cunhada tia Joelma, Mario e Kaio

,

Feliz aniversário a José Luiz que comemora no

dia 7. "O dia mais importante não é quando
conhecemos as pessoas, mas sim quando elas
passam a fazer parte da nossa vida .. Você é
nossa vida. Com carinho e amor da sua esposa
Kika, e dos filhotes Hanná e Pongo".

O CORREIO DO POVO

Completou 15 anos no dia 1, Jéssica Cristina Piotto.
Os pais, Natalina e Francisco, e avó Tereza desejam

•
•

felicidades

Fernanda Marcelle Dias completou no dia 27/05 idade
nova. Felicidades e Sucesso!

A

Parabéns a Elis Angela, que completou idade nova dia
5. Parabéns dos pais Adilar e .Edvirges e da mana

Daniela

PARABÉNS
Aniversariou dia 2, Valdir A. Ranijak. Parabéns dos
familiares.

.

,

FELICIDADES
Parabéns a Juhan Pablo Fagundes que no dia 5/6

.

completou 15 anos. Felicidades dos pais, irmãos e

cunhada

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.

No úlnmo dia 04 Andreia de Toffol completou 19
aninhas. Quem deseja um feliz aniversário sao os pais
Milton e Nair seu irmão Ivan e seu sobrinho Willian
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•

Sele ão do Uru uai foi a
rimeira a er uer a Ta a

São Pauto - A Copa é o maior acontecimento esportivo do mundo -

I

supera longe, em paixão, os Jogos Olímpicos sem contar que movimenta

bilhões de dólares e se-transformou, em 76 anos de existência, em negócio•
.

ext�aordinário. Porém, nem sempre foi assim. Na origem, era Ulna

competição criada pela Fifa (fundada em 1904) para consolidar sua

vocação universal.

O Uruguai' foi escolhido como sede para a primeira edição em

homenagem às medalhas de ouro nos Jogos de 1924 e 28 e também porque
os europeus, que saíam da Grande Depressão de 1929, não se

entusiasmaram com a idéia do francês Jules Rimer, presidente da Fifa.

Dirigente que, depois, emprestou seu nome ao troféu entregue ao campeão
domundo.

Apenas 13 nações se reuniram no Uruguai em 1930 - a maior parte das

Américas. Além dos anfitriões, estavam Brasil, Argentina, Bolívia, Chile,

Paraguai, Peru, México e EUA. A eles se juntaram a França (por lealdade a

Rimet), Iugoslávia, Romênia e Bélgica. No jogo inaugural, os franceses
,

ganharam dos mexicari.os por 4 a 1 - e Lucien Laurent fez o primeiro gol da
história do campeonato. O Brasil perdeu da Iugoslávia por 2 a 1, goleou a

•

.

Bolívia por 4 a O, mas não seguiu adiante. A final, sul-americana, teve

vitória doUruguaipor 4 a 2 sobre aArgentina.
Quatro anos mais tarde, a Itália chamou para si a responsabilidade de

,

organizar o evento. O ditador Benito Mussolini via 110 futebol alternativa
•

paramostrar o poder e a eficiência do fascismo. Não deu outra: a "Squadra
Azzurra" faturou o troféu, com 2 a 1 na Checoslováquia, em 10 de junho.
Os jogos eram eliminatórios e o Brasil foi despachado, na estréia, com 3 a 1

para aEspanha.Na França, em 38, a Itália repetiu a dose e foibicampeã com
4 a 2 na Hungria. A seleção brasileira, então com um grupo mais forte,
chegou

à

semifinal, depois de bater a Polônia (6 a 5), Checoslováquia (1 a I

e 2 a 1) .. Só esbarrou na semifinal (2 a O para a Itália).
Depois da Segunda Guerra, a Copa teve o Brasil como sede em 1950. A

'equipe anfitriã teve trajetória brilhante, mas perdeu para o Uruguai por 2 a
f

1 na final, Antes, havia feito 4 a O no México, 2 x 2 com a Suíça, 2 a O na

Iugoslávia, 7 a 1 na Suécia 'e .6 a lila Espanha .

.

. En154, a Suíça recebeu oMundial, mas o título ficou com aAlemanha, que
suou para bater a Hungria por 3 a 2. O Brasil goleou o México por 5 a O,

empatou coma Iugoslávia (1 a l ) e foi eliminado pelaHungria (4 a 2).
A seleção brasileira começou a firmar-se como potência em 1958, na

Suécia, quando conquistou seu primeiro título, com 5 a 2 sobre os anfitriões

na final, gols de Vavá (2), Pelé (2) e Zagallo. Omundo também conhecia o
.

-

Rei Pelé.A campanhabrasileira teve 3 a O naAustria, O a O com Inglaterra, 2
a O.União Soviética, 1 a O no País de Gales e 5 a 2 na França. A mesma

.

geração conquistou o bicampeonato para o Brasil em 1962, com 3 a 1 na

Checoslováquia na final em Santiago do Chile, gols de Amarildo, Zito e

•

• •

Tricampeonato Brasileiro veio
em 1970 no México

-

I
,'''

, ," ,

SIL'. .. l1li
,

•

•

•

Vavá. Pelé se machucou na segunda partida e foi substituído porAmarildo .

•

Os jogos do Brasil: 2 a O no México, O a O com a Checoslováquia, 2 a 1 na

Espanha, 3 a 1 na Inglaterra e 4 a 2 noChile.

No Mundial de 66, a Inglaterra fez prevalecer o fato de ser a anfitriã e

ganhou da Alemanha, na decisão, em Welnbley, por 4 a 2, na filial, com

prorrogação. O Brasil foi despachado na primeira fase, com 2 a O naBulgária
e derrotas pot; 3 a 1 para a Hungria e para Portugal.

,

A decepção se transformou ern alegria para o Brasil, em 70, noMéxico, com

o tricampeonato e os 4 a 1 sobre a Itália na final, gols de Pelé, Gerson,

Jairzinho e Carlos Alberto Torres. Até chegar à finalíssima, a seleção
•

ganhou daChecoslováquía (4 a I), Inglaterra (1 a O), Romênia (3 a 2), Peru

(4a2) eUruguai (3 al).
A Alemanha ganhou em 1974, com 2 a 1 na Holanda. A campanha'

brasileira: O a O com Iugoslávia e Escócia e 3 a O 110 Zaire. Na segunda fase, 1

a O naAlemanhaOriental, 2 a lila Argentina e derrota para a Holanda por

2 a O, emDortmund.

Em 78, a Argentina se sagrou campeã, com 3 a 1 na Holanda. O Brasil
- .

jogou com Suécia (1 a 1), Espanha (O a O), Austria (1 a O), Peru (3 a O),
Argentina (O a O), Polônia (3 a 1) e Itália (2 a I). Eficou en13°lugar.
A Itália chegou ao tricampeonato em 82, com 3 a 1 na Alemanha, no

Mundial que passava a ter 24 seleções. O Brasil, do técnico Telê Santana,

jogou contraURSS (2 a I), Escócia (4 a I) NovaZelândia (4 a O), Argentina
(3 a 1) e Itália (2 a 3, gols de Paolo Rossi). Fói uma das melhores seleções que
o Brasillevou a Mundiais, com Zico, Falcão, Sócrates, Cerezo, Júnior... Em

86, de novo noMéxico, a Argentina foi bicampeã, com 3 a 2 na Alemanha

na final e com atuações exuberantes de Diego Maradona. O Brasil, mais

uma vez sob o comando do técnico Telê Santana, voltou para casa invicto,

depois de 1 a O na Espanha e na Argélia, 2 a 1 na Irlanda do Norte, 4 a O na

Polônia e 1 a 1 com a França (perdeu só nos pênaltis). AAlemanha levou o

tri, em 90, na Itália, ao bater aArgentina por 1 aO. OBrasilcaiu nas oitavas

de-final, no 1 a O para os argentinos. Antes, havia jogado contra Suécia (2 a

1), CostaRica e Escócia (ambos 1 aO).
Nos EUA, em 94, veio o tetra brasileiro, com vitória sobre a Itália nos

pênaltis, após O a O no tempo normal e na prorrogação. Foi a única decisão

da história em que não saiu sequer um gol. O restante da campanha
•

nacional: 2 a O na Rússia, 3 a O em Camarões, 1 a 1 com Suécia, 1 a O nos
•

EUA,3 a 2 naHolanda e 1 a O sobre aSuécia. Romário foi o destaque.
O penta quase veio em 98, mas a França ganhou na final por 3 a O. A

seleção entrou em campo abalada, porque horas antes Ronaldo havia

sofrido convulsão. O Brasil de Zagallo teve 2 a 1 na Escócia, 3 a O no

Marrocos, 1 a 2 para a Noruega, 4 a 1110 Chile,' 3 a 2 na Dinamarca, 1 a 1

comHolanda (coin vitória nos pênaltis) .

•

-

Na Asia, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o quirtto título brasileiro,
com 2 a O na Alemanha, na decisão em Yokohama gols de Ronaldo. A

campanha, só de vitórias, teve 2 a 1 (Turquia), 3 a O (China), 5 a 2 (Costa

Rica), 2 a O (Bélgica), 2 a 1 (Inglaterra) e 1 a O (Turquia).
,

•

•
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São Paulo, A Alemanha

vive situação que não lhe é

nova ' pelo menos nas

últimas Copas. A atual

vice-campeã do murido

detem estrelas�

nao

primeira grandeza,
mostra futebol

�

nao

e n tu s i-

asmante,

desconfiança
torcedores.

p ro v o.c a

entre seus

Desta vez,
,

p o r e rn , COlU u rn a

agravante: é a anfitriã e não

pode fazer feio na festa que

prepara desde que derrotou

a Inglaterra, na preferência
do colégio eleitoral da Fifa,
seis anos atrás. A entres,

safra dura muito, mas nem

I
\

•

•

O CORREIO DO POVO' :'

, "
"

>�

,

todo mundo torce o nariz ao
fazer previsões em torno do

que os alemães podem
apresentar a partir do dia 9

de junho, no duelo com a

Costa Rica

de

"Temos

co n d i çô e s chegar à

Jürgen

•

3 "

.J

decisão", avisa

K+insmann, 41

passado brilhante como
•

atacante, mas contestado

como treinador. Otimista de

relaxado pelo

a no s,

carteirinha,
sol que pegou na Sardenha,

dias deem

Kl i n s m a n n

sucesso do

repouso,

aposta no

grupo

mescla sedimenta

de

,

espe,

que

que

reuniu. Há jogadores
experientes e promessas. A

rança

a

Klinsmann,

ru,

O goleiro Oliver kahn, inconsolável, após derrota para o Brasil na Copa de 2002, deve ficar na reserva em 2006
l

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

.8

Equador � o patinho
feio da América do Sul

São Paulo ' O Equador é o

patinho feio da América do Sul -
sabe disso enão se incomoda. Sua

história na competição é

paupérrima, se for comparada
'com a de gigantes COlUO Brasil e

I
II

,

Argentina, ou mesino com a do

Paraguai, o quarto integrante do
,

.

bloco. Annal, enquanto os dois

vizinhos
, ,

mais importantes

7 títulos, oscongregam
,

I I equatorianos se limitam à

segunda participação em Copa,
embora consecutiva, O técnico

colombiano Luis Suarez pegou o

barco nomeio do caminho, com
Eliminatórias correndo em 2004,
e se satisfazCOlU classificaçãopara
as oitavas-de-final. Seria lim

progresso ern relação a 2002.

Naquela ocasião, o Equador
perdeu para Itália (2' a O) e

México (2 a L) e ganhou da

Croácia (1 a O). Os dirigentes
prometemUS$ 30mil de prêmio
por vitória. Suarez confia 113 base

,

I

,

que foiàAsia, quatro anos atrás, e
chamou 8 "veteranos". Iván

Hurtado é um deles e deve

ostentar a faixa de capitão.A seu

lado, estarão De la Cruz, Edwin
,

Tenorio, Espinoza, Ayoví, Carlos
Tenorio, Kaviedes e Delgado.
Umdos estreantes é o alaReasco,

, daLigaDeportivaUniversitariae
que acertouCOlUoSãoPaulo.

•

•

•

São Paulo , A Espanha
c h e ga pela oitava vez

consecutiva a uma Copa do

Mundo e suas esperanças de

título são poucas. Apesar de
terem um dos campeonatos
mais espetaculares do mundo,
os 'espanhóis só ganharam um

torneio internacional

hoje:
1964.

. ,

importan te ate

Europeu de

o

Em"
melhorMundiais, seu

resultado ocorreu há. muito
•

tempo: 4° lugar em 1950, no
Brasil. O técnico da "Fúria" é

o veterano Luis Aragonés, 67
anos invicto há 19 jogos desde

que substituiu Ifiaki Sáez. E

Aragonês acredita que a

Espanha pode ficar entre os
,

quatro pr ime ir o s , "Meu

objetivo é esse e trato de

transmitir aos jogadores. J á é

hora de acabar com o mito".

O goleiro deve ser Casillas
•

não sabe se continua no

cargo, mesmo com eventual

c o n q u i s t a do tetra,

tamanha é a rejeição que

enfrenta. A base é formada

pelo goleiro Lehmann, que
desbancou seu desafeto

Khan, pelo volante pegador
'Schneider, pelo talentoso

Michael Ballack e
•

meta

pelos atacantes Klose e

Podolski queridinho da

torcida do Colônia. Na

raça, no ·tranco,

surpresa, se os

chegarem mesmo

vez à finalíssima.

� ,

nao sera

alemães

pela 8a

(Real
):)

Ou r ro.

é Fábregas, I�G
que deve jogar, pois-,

, . ,

volta de
'_'
,

Madrid) .

destaque
anos,

Xavi Hernandez

Raul Gonzales (esquerda) comemora com David Villa, objetivo é provar que equipe tem potencial e pode chegar ao título
•

contusão.

frente, Fernando,
,.)

Torres (Atlético d.�i,, �

Madrid), deve ser titular.,
,

. "

pois Ra.úl (Real Madrid)'l
não está bem. No meio-de

,q
além de Fábregas, I

1

at u a r A Ion s ,o 'j
e o brasileiro

'_,'o .

,
· \

Na

campo,

devem

Albelda

naturalizado Marcos Senna
rI •

(Villarreal), grande figu;r)�1
na campanha de seu time

J: 'P
na Liga dos Campeões. Os

�.
, .I

Reyes (Arsenal),
. ,

'

(Betis) e Luis
,
"

,

melas:

Sanchez

García ( Liverpool) são os
, ,

favoritos. Para

falados

a zaga, os
"

são Puyol I
(Barcelona), l b á

fie z,
,

, J

(Atlético de Madrid) e
f •

Ramos (Real Madrid).

,

mars

1 \:.....,

,
"

, _,

Trinidad já conseguiu
tudo o que queria
São Paulo ' O maior

acontecimento da história de
,

'Irinidade Tobago. E assim que

todos os habitantes desse

pequeno país (5.128 krn-Ido
Caribe (população estimada

•

•

de 1 milhão e 290 mil pessoas)
encaram a inédita, parti

uma Copa. Por
, �

cipaçao em

• • ',J' • •

ISSO, nmguern val se Importar

com o resultado dos
,

Jogos

contra Suécia, Inglaterra e

Paraguai. Nem mesmo se a

seleção perder por goleada, Só

*

r

o fato de a equipe ter chegado que haviam se afastado. da

'seleção, mostrou a todos os

atletas que deveriam confiar

do

à Alemanha já é motivo de

Trinidad ,se
,
�

comemoraçao.

classificou graças, em grande
ao trabalho de um

em seu desernpenho.,
bem-/ . - .

contrario nao seriam

sucedidos (a maioria joga no

futebol britânico) e com isso

parte,

experiente
holandês. Leo

treinador

Beenhaker

resgatou alguns jogadores formou uma
,

e q u i p e

*
*

"
,

r

- - --

, ,

c o m p e t i t t v a para

Eliminatórias. Mas Copa é
•

outra história. Amaior estrel�
,

•

de Trinidad é um veterano:

aos 34 anos, Dwight Yorke é,

as,
«:

além de artilheiro,
do time. "E gols
fazer", garante.

1
, �

o capitao

ainda
•

seI
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Brilho
,

São Paulo - O Mundial da

Alemanha será o último da

carreira do meia-atacante

Zinedine Zidane. Aos 37 anos,

o camisa 10 anunciou a

aposentadoria depois da Copa
,

e garante que está motivado

para tentar levar sua seleção ao
topo do mundo pela segunda
vez. "Estou totalmente

concentrado nesse objetivo e

vou fazer tudo' para ser cam

peão", afirmou. As palavras do
astro confortam os torcedores

franceses, ainda desconfiados

do potencial de sua seleção,
,

•

"

ane e a osta

6 de junho de 2006 ESPECIAL COPA

Gana não se assusta
nem com o Brasil

que passou com alguma
dificuldade pelas Eliminatórias

e ainda convive com o trauma

da eliminação precoce na Copa
de 2002 - caiu na primeira fase,
sem fazergols nemganharJogos.
"O aspecto emocional é a chave

�

nao nutre uma relação muito São Paulo - A possibilidade
de enfrentar o Brasil nas

oitavas-de-final da Copa da

Alemanha não assusta as

"Estrelas Negras", apelido da
••

Zidane não quer deixar o futebol sem antes, conquistar um Mundial

seleção de Gana. "Quem nos

me.n o s p r e z ar poderá se

arrepender", disse o volante

Michael Essien, que joga no
,

Çhelsea, da Inglaterra.
No Grupo E da Copa, ao lado
de Itália, República Checa e

Estados Unidos, a seleção
africana, que debuta ern

Mundiais, diz ter feito um

pacto para passar, pelo menos,
da primeira fase.

"N / dosso pensamento e gran e.

A nossa meta é chegar às

oitavas e por isso o time se

comprometeu a fazer de tudo

para alcançar este objetivo",
afirmou Essien. Campeões
africanos em 1963, 1965,
1978 e 1982, os ganeses só

vão encarar a seleção
brasileira j á nas oitavas se

ficarem em segundo no seu

grupo e os comandados de

Carlos Alberto Parreira

foram os primeiros no F.

Experiência não falta ao
,

•

,

amistosa

francesa.

,

com a imprensa

"Jornalistas tumul-

,

I\epública Checa se
". "

apoia nos numeros

São Paulo - Os números

sâo extremamente favoráveis

à República Checa. Liderado
pelo meia Pavel Nedved, o

time é o atual vice-líder do

ranking da Fifa - 772 pontos
contra 827 do líder Brasil - e

chega ao Mundial com o

ataque mais

Elimina tórias

gols em

Além disso,

positivo das

européias: 37

14 jogos.
na úl tim a

( ,
. "'" .

compençao importante que
, ,

disputou a Eurocopa de
.

2004, os checos só pararam
,

nas semifinais, com a derrota

por 1 a O, na prorrogação,
para a Grécia - que viria a se

,

tornar campeã. A qualidade
,

"

,

do time, no entanto, não
"

tranqüiliza totalmente o

tteinador Karel Bruckner,

que adverte para o equilíbrio
_

,

do Grupo E. "Não se pode
descartar nenhuma equipe,
,

as quatro são fortes e têm

chances de se classificar para

á�s oitavas-de-final", opinou o
\

técnico. Longe da Copa do
,

'

Mundo desde 1990, quando
"

ainda representavam a

Tchecoslováquia, o time
,

-
'

conta com a experiência de

Jan Koller, Tomas Rosicky e

Milan Baros. A maior
,

•

•

preocupação é com o estado.
flsico do habilidoso meia
.
,

Vladimir Smicer, que se

recupera de uma lesão
,

muscular
•

�

e nao tem

assegurada nopresença

Mundial.

tuam o ambiente", opinou.
Depois da semana de testes

físicos em Tignes, nos Alpes
Franceses, Domenech começa

a formar o time que estréia

contra a Suíça, dia 13 de junho,

Irã, sob risco do terror � promete surpreender
São Paulo - O Irã deve chamar a atenção na Copa menos por

seu futebol do que pela expectativa de protestos, e até

atentados, contra a seleção. O temor dos organizadores e das

autoridades alemãs da área de segurança é que a seleção seja
alvo de ataques por parte de grupos que desaprovam as posições
do presidente . iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, que

,recentemente chegou, inclusive, a negar o Holocausto.

O croata Branco Ivankovic, técnico da seleção do Irã, sabe dos

riscos - embora não admita publicamente - e tem se esforçado
para conquistar a simpatia do torcedor local. Para isso, conta

com quatro "trunfos": os meias Mahdavikia, Zandi e Karimi e o
atacante Hashemiam, que jogam em clubes alemães. "A

experiência desses jogadores é importante, vai 110S ajudar a

ganhar", diz, Ivankovic comanda a seleção desde 2002 e garante

que pode levar os iranianos até às oitavas-de-final. "Tive tempo
suficiente para passar minha filosofia aos jogadores e também

consegui entendê-los. O Irã tem a melhor equipe de sua

história" garante o croata.

time do sérvio Ratomir

Dujkovic Dos 23 convo

cados, 19 atuam no

exterior, principalmente na

Europa.

,

para o sucesso. O vencedor será
.

o time 'que estiver melhor

preparado e mais motivado",
afirmou o treinador Raymond
Domenech, que foi

questionado ao convocar o

elenco - deixou de fora

,

em Stuttgart. Mesmo antes dos

treinos, o técnico pôs fim à

polêmica sobre o goleiro titular: '

Barthez será titular e Coupet,
reserva. "Só de estar no grupo, já
é um motivo para estar feliz. A

escolha está feita", afirmou.

Norte-americanos mostram confian a
São Paulo - A seleção dos

Estados Unidos está confiante

de que pode surpreender os

rivais na primeira fase e pelo
,

menos repetir o desempenho
do Mundial de 2002, quando
chegou às quartas-de-final -

perdeu para a Alemanha por 1

a O. "Não há jogos fáceis. Itália

,e a República Checa

cometerão um erro se nos

menosprezarem", ameaçou o

volante Marcus Beaslev.
Curiosamente, os norte

americanos terão a chance de

fase de preparação não tem,

animado os torcedores. No

último amistoso, o time não

jogou bem e perdeu por 1 a O

para o Marrocos, quarta-feira.
Felizmente, os médicos deram
uma boa notícia ao técnico

Bruce Arena: o atacante

,

jogador do time se recuperar

da lesão muscular até a

estréia, dia 12 de junho,
contra os chécos.

destaques
,

como o meia-

Claudio Reyna,
,

que saiu

atacante Giuly, do Barcelona - e

Itália enfrenta início' conturbado
São Paulo - Mais do que dar, um padrão tático à seleção

italiana e tentar justificar a fama de ser uma das favoritas à

conquista da Copa do Mundo da Alemanha, o técnico Marcelo

Lippi tem a dura missão de fortalecer o ânimo dos seus

comandados e não permitir que sejam afetados pelo escândalo

em que estariam envolvidos dirigentes e até jogadores do país,
suspeitos de participação ilegal em apostas. O ambiente que já

,

era tenso piorou desde quarta-feira, quando o goleiro Gianluigi
Buffon teve de deixar a concentração do time e prestar novos

depoimentos à comissão que investiga as irregularidades. O
goleiro da Juventus confessou que apostou dinheiro em jogos de

,

futebol- não em clubes italianos -, tênis e corridas de cavalos no

ano passado. "O estado mental dos jogadores não é dos

melhores, mas não podemos esconder o que está acontecendo",
,

afirmou Gigi Riv a , diretor da equipe italiana.

Para superar os problemas extra-campo, o treinador da Azzura
confia no talento das revelações Luca Toni e Alberto Gilardino
e na experiência dos habilidosos Francesco Totti e Alessandro

Del Piero, que terão tarefa de liderar o time e quebrar a série de

24 anos sem vencer o Mundial. "Dois dos nossos adversários na

primeira fase (Estados Unidos e República Checa) estãomelhor
posicionados no ranking da Fifa, mas de forma alguma nos

sentimos inferiores", garantiu Lippi.

Angola quer mesmo é pegar os portugueses
,

São Paulo - Angola não tem
muitas pretensões. Mas para a

bem diferente dos outros",
acredita o técnico de Angola,
Luís Oliveira Gonçalves.
Portugal à parte, Gonçalves
espera' ao menos obter algum
bom resultado 'no Grupo D.

,

machucado,
problema para

- /

-n a o sera

o Mundial.

-

seleção africana um jogo será

especial: o contra Portugal dia
11 de junho. Não apenas por

ser a estréia dos angolanos em
Mundiais, mas porque sempre

estiveram com os coloniza

dores engasgados na garganta.
O último jogo entre -eles, há

quatro anos em Lisboa, foi

encerrado 20 minutos antes

"Todas as partidas
complicadas. Algumas

-

sao

�

sao

Haverá tempo de o principal

,

se vingar dos dois rivais, que
lhes derrotaram 'na Copa de

,

difíceis, outras nem tanto, mas

determinação não vai faltar." O

atacante e capitão Fabrice Akwa
,

é mais otimista. "Vamos

demonstrar a qualidade do nosso
futebol", disseAkwa, que já jogou
no

-

Benfica. "Sabemos que

Portugal e México são favoritos,

1990. Na ocasião, os checas -

então representando .a

Tchecoslováquia - golearam
,

por 5 a 1 e os italianos

venceram por 1 a O. Porém, a Ben Oslen cabeceia bola durante treino preparatório

,

do tempo previsto, por causa
da violência dos visitantes"

que tiveram quatro jogadores
expulsos. "Mas amistoso é,

uma coisa e jogo de Mundial,
outra. Acho que esse jogo será

,
,

mas vamos a campo dispostos a

dê I "

surpreen e- os .
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São Paulo, Virou lugar
c om um , nos últimos
meses, afirmar que o Brasil
é o favorito disparado para
á ganhar a 18a edição da

Copa do Mundo de
/

futebol. Unica seleção que

jamais ficou fora da festa,
desde a origem, em 1930,
no Uruguai, o Brasil
também detém o recorde
de troféus, com os títulos
de 58, 62, 70, 94 e 2002.

IA 1 é m d a t r a jet ó r i a
incomparável na

chuteiras. Há a

consciência de que faturar
o hexa é a confirmação de
uma barbada anunciada;
em contrapartida,
qualquer coisa menos do

/

tera gosto de
•

que 1SSO

frustracão.
,

Parreira e seus craques
serão testados, na primeira
fase por Croácia (dia 13 de

junho, e m Berli1n),
Austrália (dia 18, em

Munique) e pelo Japão do
Zico (dia 22, em

O Brasil

/ .

tecnico

Dortmund).
inimigo público
das outras 31
convidadas a

/

ecompetição, o grupo que o

Carlos Alberto
o

/ .

tecruco
/

numero

Parreira convocou para a

aventura na Alemanha
oi

tern craques de prestígio
éx t r ao r d i ná r io , c o rn o

Ro n al di n ho Gaúcho,
'Kaká, Roberto
Rabinho.

•

/ /

e, porem,
solitária a levar a estatueta
de ouro para casa. Há
rivais com lastro e que
merecem atenção. C01no a

própria Alemanha. A
anfitriã

•

equipes

p a r a

c o nfr a t e r n i z a
ç

â

o que

começa no dia 9 de junho e

termina eln 9 de julho, com
a disputa do 64° jogo. Não

candidata
Ronaldo,
Carlos Parae

reforçar a
A '

reverencia, O

dos
, ,

e a inveja

adversários, a 'amarelinha'
brilhou na conquista da

Copa América de 2004 e

da Copa das

Confederações de 2005.
Mui t a qua 1 i d a-d e

individual, inúmeras

coletivas

que

temor

•

v i v e fase de
. �

transiçao,
retrospecto
inclui 3 títulos (54, 74 e

90) e 4 vices (66, 82, 86,
2002). A Itália

conta C01nmas

de peso,

, / .

v i t o r i a s

desemb /

e outraocam em

prognósticos otimistas. Ao
A '

potência (34,
mesmo tempo, aumentam
os riscos e a pressão sobre

Parreira, seu fiel escudeiro
.'

Zagallo (veteraníssimo em

Mundiais) e os _ 23

tricampeã
,

38, 82) e com dois vices

(7 O, 94), tem boa geração
de atletas e, corno manda o

figurino,- chega cercada de

polêmica e dúvidas. A

Argentina (campeã em 78
e 86) fecha o quarteto de

�uerreiros
uniforme

que vestirão o

da pátria de

•

r
\

,

,

1

•

•

o melhor do mundo, Ronaldinho Gaúcho será tàmbém o mais visado pelos adversários

Kaká, disputa pela segunda vez o Mundial

't,

•

Carlos Alberto Parreira quer garantir a concentração e esquecer favoritismo

peso e aposta
em estrelas

fichassuas

como Sorín,
Tevez, Crespo,

Saviola, Riquelrne
Messi. U1n

Aimar,
e o

,

jovem

abaixo,
pouco

igualmentemas
. �. -

r e s p e i t a v e i s , e s t a o,

Inglaterra (vencedora err

66) e França (ganhadora
e m 9 8 ). Esp a 11 h aJ' ,

H o 1 and a, R e p ú b 1 i ca.
,

Clleca, S / .

e r v I a

Montenegro, Croácia e

m e s m o Portugal,
incentivado pelo
de Felipão,
fora. Os 12

e,

•

carisma

porcorrem

palcos estão

prontos, os a l e m
ã

e s

confiam na beleza de suas-

cidades e ern sua tradição'
de organização para terem

Ulna das melhores Copas
história. Agora,

esperar a bola rolar.
da

,

/

so
/

e
, ,

,
J

Brasil conquista o

Pentacampeonato em 2002
na cidade de Yokohama,
Muitos jogadores estão agora
na luta pelo Hexa

,

•

o gOleiro Oida passa tranquilidade e segurança para os jogadores'

•

\1

L _
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São Paulo - Poucas vezes

a seleção brasileira chegou a

urna Copa do Mundo com

favor it ismo tão grande
como agora. Nada mais

,

natural. E a atual campeã,
tern alguns dos melhores

jogadores do mundo -

inclusive o melhor,
Ronaldinho Gaúcho, que
reina absoluto 110S últimos
dois anos -, pOSSl11 uma

e q u i p e e x p e r i e n t e e

equilibrada e, para ajudar,
algumas das principais
forças do futebol mundial
andam cheias de problemas.
A Alemanha não joga
futebol convincente; a

Inglaterra tem dois de seus

principais jogadores, Owen
e Rooney, recuperando-se
de sérias contusões; e a

Itália está atormentada por.
mais um escândalo de

apostas clandestinas. Tudo
isso justiíica o favoritismo
do Brasil, mas é preciso
tornar cuidado. "O Brasil é

I

•

6 de junho de 2006 ESPECIAL COPA

•

110 final de maio. Parreira pode ficar tranqüilo, garantem as

principais estrelas da seleção. Craques como Ronaldinho
Gaúcho, Roberto Carlos e Adriano dizem que o assédio (e a

cobrança) dos fãs não vai atrapalhar. "Estamos acostumados
com isso.nos clubes e tentamos retribuir esse carinho. Mas na
hora de trabalhar, tudo muda", avisou Ronaldinho Gaúcho,
atualmente o mais procurado pelos torcedores. A

responsabilidade, no entanto, é grande. Mesmo porque não

são só os passionais torcedores que colocam o Brasil nas
•

nuvens. Só para dar UIU exemplo, praticamente todos os 31
outros técnicos de seleções que irão jogar a Copa colocam o

time de Parreira COIUO principal candidato ao título.
Os atletas insistem que o amplo favoritismo não é um fardo

a mais para carregar. "Essa responsabilidade já é nossa, por
sermos uma equipe caiu grandes jogadores. Mas isso não vai

ser obstáculo para nós, estamos com os pés 110 chão. Sabemos .

que temos que mostrar nosso futebol", afirmou Adriano.
Adriano é um dos motivos de preocupação para Parreira, pois
passa por urna fase ruim que dura alguns meses, Mesma

•

,

•

•

situação do outro atacante titular da seleção, Ronaldo, que
,

não conseguiu uma seqüência de bons jogos pelo Real
Madrid por conta de contusões musculares. Adriano tem

problemas de relacionamento com o técnico da Inter - e

também com o argentino Veron - e, livre do ambiente

carregado que vive na Itália, vern demonstrando grande
motivação desde que se apresentou à seleção: Parreira

aposta que essa motivação fará o futebol do Imperador
crescer. Mesmo raciocínio o treinador faz em relação a

Ronaldo, que busca aprimorar a forma física para disputar
sete partidas que podem lhe dar o terceiro título mundial ern

quatro Copas e deixá-lo absoluto como o maior artilheiro na

história dos Mundiais - tem 12 gols, COIUO Pelé, UIU a menos

que o francês Just Fontaine e -dois atrás do alemão Gerd
Müller. Perigos à parte, não há como negar que o Brasil, o

maior vencedor de Copas (cinco conquistas), o único a
,

participar de todas as edições (vai para o seu 18° torneio) e a

seleção quernais partidas disputou ern Mundiais (87 até

110je), é a maior candidata ao título. Confirmando o

favor it ism o , . repetirá a

façanha de 1958, na Suécia,
quando se tornou a única

seleção sul-americana a

ganhar uma Copa na Europa.
E, mesmo que tenha de

preocupar-se em manter os

jogadores sempre caiu os pés
no chão, Paueira • que
comandou a equipe no título

conquistado ell1 1994, nos

Estados Unidos • também
tem convicção de que o

Brasil voltará da Alemanha
com O hexacarnpeonato.
"Não nos passa pela cabeça

,

� .

que nao consigamos esse

título mundial", admitiu o

treinador.

sempre favorito nas

competições que disputa.
.

""

�tSOlUOS favoritos, mas vamos , '- "

p a r a a Alemallha
• I

conscientes de que temos de
confirmar essa condição em

•

campo." .' ,
,
","

O alerta do técnico Carlos
• .

Alberto Parreira 'no último

domingo, dia do embarque
da delegação para a suíça
Weggis, é necessário. Afinal,
11á muita badalação em cima

da seleção e o treinador,
embora saiba que conta COIU

jogadores experientes e
. escolados, não quer dar

margem para que o grupo

seja con tamin ado pela
empolgação dos torcedores-
79,80/0 dos brasileiros
acreditam no título, de
acordo com pesquisa do
Instituto Sensus divulgada

•

"
,

.

Ronaldo, Adriano e Ronaldinho Gaúcho comandam o ataque da equipe verde e amarela

•

*
*

*

TORCEN

•

PELOB

*
*

•

SIL!

•

•
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'Elefantes I pretendem
incomodar muita gente

São Paulo - N a época do

sorteio dos grupos das

•

,

Eliminatórias da Africa, a

Costa do Marfim não fazia
,1

pa�te da lista de candidatos

a vagas. Principalmente
porque tinha como rivais

Camarões e Egito, já com'
,

história em Mundiais. No

f i In , o s
II E I e fant e s

II

,

surpreenderam
pretendem
Alemanha.

,

- e e o que

fazer na

�

estao

Novamente,
uma chaveem

complicada,
�

mas nao

parecem assustados. Com o

atrevímentorle quem não

tem nada a perder,
acreditam na possibilidade
de desbancar Sé rvia e

Montenegro, Holanda,
Argentina e seguirem
adiante. O exemplo do

técnico. Henri Michel e
- .

seus jogadores é Senegal,
que estreou em 2002 e

derrubou a França. A

esperança dos marfinenses
se concentra na

experiência dos jogadores.
A maioria atua em times

europeus
,

Casos de

de destaque.
Kalou (Paris

Saint-Germain), "Iouré e

Eboué (ambos do Arsenal).
O grande nome, porém, é

Didier Drogba, do Chelsea,
que é considerado um dos

melhores atacantes do

mu n d o . Ele

responsabilidade

,

t e r a a

de fazer
• ••

com que sua equipe siga os

passos de outras repre

sentações africanas e volte
-

como a revelação da Copa
de 2006.

. São Paulo - A Argentina
desembarca na Alemanha

com a certeza de que

aprendeu a lição no fiasco

de 2002. No torneio da
, ,

Asia, os 'hermanos'

dividiam com a França a
•

preferência da crítica, na

corrida pelo título, mas

voltaram para casa após as

três partidas iniciais. Desta
,

vez, garantem José
Pekerman e seus jogadores,

,

O CORREIO DO POVO '
,

,

Contusões, a grande
preocupação da Austrália

,

,

•

São Paulo - Luiz Felipe Scolari
•

disse Felipão, de 59 anos, que

está no comando desde

fevereiro de 2003. Portugal se

classificou para o Mundial da
Alemanha com uma campanha
,irretocável no Grupo 3 das

Eliminatórias, diante de

Eslováquia, Rússia, Estônia,
Letônia, Liechtenstein e

Luxemburgo. Foram nove

vitórias e três empates nas 12

rodadas disputadas. O ataque
mareou 35 gols, o melhor ao

lado da República Checa.

Portugal está no Grupo D do

Mundial, juntamente com

México, Angola e Irã. Em três

participações em Mundiais

(1966, 1986 e 2002), a melhor

posição foi com o lendário

Eusébio, em 1966, um terceiro

lugar com direito a eliminar a
,

seleção brasileira nas oitavas-

de-final.

•

•

Sérvia e Montenegro existem só na seleção' Holanda e a hora de confirmar favoritismo

São Paulo - Os holandeses não agüentam mais a história de
serem apontados como favoritos a título mundial e falharem
nos momentos decisivos. Desta vez, o técnico Marco Van

,

Basten e seus jogadores bancam o sucesso do grupo, talentoso

e experiente. Até a chave ern que caíram funciona como

parâmetro: por se tratar de uma das mais complicadas,
também serve de estímulo. Os dois times que superarem o

turno estarão embalados para as etapas eliminatórias. Ex

centroavante do Milan e da própria "Laranja Mecânica" Van

Basten optou por esquema que combina habilidade e vocação
para o ataque com bom sistema defensivo. Na prática,
concentra a responsabilidade do sucesso no experiente
goleiro Van der Saar, no ala Van Bronckhorst,' no zagueiro

•

São Paulo - A seleção da Sérvia e Montenegro jogará só

.

uma Copa sob este nome e como sucessora. da antiga
Iugoslávia. Na prática, o país já não existe mais, desde o fim

,

de semana passada, quando se consolidou a independência
montenegrina. Cartolas e políticos dos dois lados, com a

,

concordância da Fifa, decidiram não alterar, a situação do

time, nem vão mexer na bandeira, para evitar transtornos de

última hora. Depois do Mundial, a história será outra, com

duas equipes que seguirão sua trajetória. A tendência é a de

que a Sérvia, com 7,7 milhões de habitantes, concentre

maior número de craques, como ocorre no grupo convocado
•

pelo croata Ilija Petkovic. Montenegro, com 750 mil, deverá
ter mais dificuldade para firmar-se. No elenco que vai à

Alemanha só o atacante Vucinic e o goleiro Jevric são

rnonte-negrinos de nascimento. Mas, na miscelânea de

raças, há três croatas, além do treinador (Kovacevic, Ergic
e Ljuboja), e quatro bósnios (Dudic, Krstajic, Koroman e

Milosevic). Fica a dúvida: se a seleção for campeã, quem
vai comemorar mais?

Heitinga, 110 meia Cocu e nos atacantes Robben e Van

Nistelrooy. Alguns veteranos ficaram fora - Seedorf, Davids e

Makaay, os mais conhecidos. A crítica européia aponta

Robben, destaque do Chelsea, como candidato 'a estrela da

Copa. Vale ficar de olho em seus dribles.

diferente.

•

São Paulo - O técnico da

Austrália, o holandês Guus
,

Híddínk, andapreocupado. E que
•

o início da Copa se aproxima e
_

)

vários titularesestão contundidos.

Entre eles o atacante Kewell e o

meia Cahill, considerados peças

fundamentais para que os
'

'I.

australianos, em sua segunda f::
participação na competição, n

obtenham um bom resultado. As J

contusões prejudicaram um G
•

pouco o início da preparação dos

Socceroos. Cahill recupera-se de
,

�

uma lesão no joelho. Kewell anda
às voltas com uma contusâo u

,
•

muscular e sequer se apresentou

na Austrália para o início dos '

treinos - permaneceu na_
\

Inglaterra, tratando-se com os
,

•

médicós de seu clube, o Liverpool. •

"Estau realmente um pouco

preocupado com a situação do

Kewell. Tomara que ele. esteja
,.

pronto para a estrela, contra o

Japão (dia 12 de junho)", admitiu
Hiddink. Cahill também tira o

sono do treinadorAlém deles, o
atacante Aloisi está machucado.

E o goleiro Schwarzer também

teve problemas recentemente,

jogando pelo Middlesbrough, e

não está em suas melhores

condições,
treinando.

Guus Hiddink tenta admi-

embora

Argentina luta contra o passado

�

tenta, mas nao consegue

esconder a sua ambição com a

seleção de Portugal na Copa da

Alemanha: conquistar o

bicampeonato mundial. "Não

considero Portugal favorito, mas
é uma das equipes que pode
chegar à final", despistou o

técnico campeão com o Brasil há
,

quatro anos na Asia. "Scolari é

um dos melhores técnicos com

quem trabalhei", disse o astro

Luís Figo, da Intemazionale de

Milão e um dos líderes do elenco.
,

"E direto, tem fala simples e,

principalmente é amigo dos

jogadores." O vice-campeonato
europeu em 2004" quando
perdeu para a Grécia, não ilude o

,

treinador. IIVamos' encontrar
,

muito mais dificuldades. E

preciso que os jogadores
,

mantenham os pés no chão", Brasileiro quer conquistar o titulo agora com a seleção de Portugal

Montenegro. Sem contar que

a Costa do Marfim
funcionará como fiel da

balança - ou zebra. Pekerman

fundamenta sua esperança

no próprio Sorín, além de
,

Ayala, Crespo, Riquelme,
S a v i o I a, _j o g ad o r e s de

incontestável experiência e,

talento. A aposta maior,
,

porem, se concentra no

jovem Messi,
Barcelona, que

de contusão.

astro do

nistrarosproblemas e acreditaque,

'.; .1 .,

montaraumaequipe competmva.
'Não vamos à Alemanha fazer
, d "

numero, queremos surpreen er,
•

diz. País acostumado a vencer em

, . "}

vanos outros esportes, como

rúbgi, tênis e natação, a Austrália
está bastante empolgada com a

classificação para a Copa. A

façanha dós Socceroos tomou-se

oassuntoprincipaldasconversas e
o interesse do público pode ser'

,

medidopela rapidez comque as 95

mil entradas para o amistoso do

dia 25 contra a Grécia foram

vendidas. E os cartolas. também

entraram no clima. Tanto que

falam ern organizar a Copa de

2018.

Classificação foi muito comemorada

110
,

. •

p r irn e ir o

a história será diferente .

"Iernos tudo para 'fazer uma .

Copa fantástica", afirmou o
•

treinador, no início da

semana, ao, receber em

Buenos Aires os 23

convocados para a aventura.

O otimismo de Pekerman

contrasta com a cautela de

Sorín. O experiente ala

esquerda diz o time precisa
,

"ir com calma", embora

recorde que a situação é

objetivo é passar para as

oitavas-de-final", frisa. A

precaução de Sorín se

justificá. Os argentinos têm

grupo ,de qualidade técnica

acima da média. Mas o que os

atrapalha, como quatro anos

atrás, é o fato de terem caído

numa chave muito compli
cada, em que pelo menos três

equipes estão eIU condições
de ficar com as duas vagas - no

caso, Holanda, Sérvia e Messi, astro do Barça, se recupera de contusão

•

se recupera
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São Paulo - E da vida. A

Copa fechará ciclo
internacional de muitos

astros, que terão a chance
derradeira de comemorar

título mundial' por suas

respectivas seleções. Em

alguns casos, o torneio na

Alemanha representará o fim
de carreira, significará o

momehto de pendurar
chuteiras e arrumar álbuns
de fotos, recortes de jornal,
vídeos e dvds. O símbolo do
fim de uma era é Zinedine
Zidane. O craque francês, de
34 anos, um dos maiores da
história do futebol, anunciou
que deixa os gramados tão

logo a França encerre sua

participação no Mundial.
Zidane já havia encerrado
sua participação na seleção
francesa, mas não resistiu à

pressão popular, dos colegas e

retornou a vestir a camisa 10.

Junto trouxe os também
veteranos Th u r a m e

Makelele, que, como ele,
também haviam abandonado
'a equipe do técnico

Raymond Domenech. Aliás,

•

a maioria da geração campeã
de 1998 deverá parar daqui a
um mês. O futebol vai perder
mais um astro após o fim da

Copa. Luís Figo, eleito o

melhor jogador do mundo em

2001. O jogador da
Internazionale de Milão é o

recordista de jogos pela
seleção portuguesa: 118.

Após uma aposentadoria
relâmpago, aceitou o pedido
de Luiz Felipe Scolari para
liderar a equipe. A

oportunidade será sua chance

\

de se redimir após o fiasco de
/

quatro anos atrás na Asia,
quando não conseguiu levar o
time além da primeira fase.

Portugal também deve perder
seu maior artilheiro. O
atacante Pauleta, do Paris

Saint-Germain, autor de 42
gols pela seleção, um a mais

que o lendário Eusébio,
também prepara sua saída.
Outra seleção sofrerá

muitas modificações depois
da disputa na Alemanha é a

Itália. Abalada com as

Colecionador de títulos, Roberto Carlos deve deixar a seleção ap6s a Copa

•

São Paulo - Os alemães
,

prometem uma estrutura para
entrar na história como a

melhor das Copas. Investiram
cerca de 1,4 bilhão de euros

para reformar e construir seus
12 estádios e ainda assim

precisaram superar desafios.
Nos últimos dois anos, quando
tudo já parecia prematu
ramente pronto, rachaduras e

vazamentos assustaram os

organizadores, que correram

para resolver os problemas. O
fato marcante ocorreu na final
da Copa das Confederações,
em 2005, entre Brasil e

Argentina, quando o teto

inflável vazou diante da

tempestade que
Frankfurt.
A segurança é uma das

maiores preocupações de
Franz Beckenbauer, presi
dente do Comitê Organizador
da Copa do Mundo. Cerca de
20 m il agentes foram
contratados. Hotéis e campos
de treinos das equipes são

observados por 16 mil deles.
,

Nos estádios, o trabalho será
feito pelos mesmos policiais
que trabalham nos jogos do
Campeonato Alemão, "Eles

•

caiu em

conhecem os lugares e seus

pontos vulneráveis", disse Ralf
Bruemmer, diretor-executivo
da empresa Securitas,

. ."..

majontana no contrato com a

Fifa para cuidar da segurança
doMundial.
A seleção iraniana receberá

um tratamento especial da
Securitas por ser considerada
um alvo em potencial, de
terroristas e grupos dissidentes
do governo de Mahmud

Ahmadinejad. '

Terrorismo - Já a equipe
. ". /.

norte-americana sera a umca a

não ter um ônibus
personalizado. Ao contrário

das demais seleções, que terão

um veículo com as cores de sua

bandeira, a dos Estados Unidos
será transportada por um

ônibus padrão corn o intuito de
, /,

evit ar possrve is ataques
terroristas. A polícia alemã
também está pronta para
combater a presença dos
hooligans, torcedores bader-

,

neiros que costumam causar

grandes problemas nos estádios
europeus. A justiça alemã
atuará com rapidez diante de

qualquer delito durante a

Copa. Segundo Dieter Anders,

denúncias de desonestidades
na arbitragem, a Velha Bota

, ,

vai assistir aos jogos da Azurra
com a sensação de adeus.

Peruzzi, Cannavaro, Filipe
Inzaghi e Materazzi

disputarão suas últimas

partidas sob o comando de
Marcelo Lippi.
Quem não deixa dúvida de

que esta é sua última
participação

/

ern copas e o

Gamarra. A·
•

p ar a g u at o

expectativa é saber se o

clássico zagueiro conseguirá
. disputar o terceiro mundial
sem levar um cartão amarelo.
Até agora foram oito jogos.
Na Holanda, Van Basten
assumiu o comando e deixou
de fora os medalhões Seedorf,
Kluivert, Makaay e Davids.
Sobraram o goleiro Van Der
Sar e o meia Cocu, que vão

para a segunda e última copa.
Os dois estiveram na França,
em 1998.
O Mundial da Alemanha

também servirá para premiar
um grande nome que, aos 33

anos, vai participar de sua

primeira Copa. O checo Pavel

•

•

O CORREIO DO POVQ"._
• ..

.

.1_

,

Nedved, da j u v e n t u s ,

ameaçou abandonar a seleção
de seu país ern 2004. Na

época, o craque, contundido,
- / '

nao se apresentou ao tecnico

Karel Brueckner, mas treinou
com os colegas de Juve.
Convencido pelo treinador,
liderou a República Checa
lias Eliminatórias e promete
estrear em Mundiais' com

toda sua classe e estilo.
,

Apesar dos avanços da
medicina e da modernidade

tecnológica que aumentaram

a longevidade da carreira dos I� �

jogadores, é cada vezmais dífíci] ;;'1
,1' '.

pensar ern ver em campo um
,

I ?I� ,

outro RogerMilla, que lia Copa
dos'Estados Unidos, em 1994; :

comandou Camarões aos 42 f;
•

anos. Até o Brasil vai perder. �f i
alguns de seus "velhinho�'�)
vencedores. Os multicampeões, ..J

·<�'tl

Cafu e Roberto Carlos deverão ,
,
'

�. k

0,

dar espaço para os mais jovens: (

/

E verdade que com Cafu, que;�'-'
luta para chegar à sua quartarq
final consecutiva emMundiais! ,I"
nunca se sabe.

"

,'"
,
"

Luis Figo foi eleito melhor do Mundo em 2001 e é recordista de jogos pela seleção de PortugaI1,)

'1'<:'), '-

Etoo da seleção de Camarões, que ficou fora da Copa, foi vítima de preconceito na Europa

promotor-geral de Essen, cada públicos ou não tenham acesso
,

estádio terá um promotor e aos estádios e fiquem
vários juízes para tomar espalhados pelas cidades.
decisões nestes julgamentos Racismo - O racismo também

rápidos. A polícia prepara lim c h am a a a ten ç ã o das

esquema especial para ter sob autoridades alemãs. Nos 64
controle todos os lugares jogos da Copa serão estendidas,
públicos, onde as partidas faixas gigantes com a frase:
forem transmitidas ao vivo por "Say no to racism" ("Diga não

telão. Deste modo, pretende- ao racismo") A iniciativa faz
se facilitar a prisão de parte da campanha da Fifa e do
baderneiros. Comitê Organizador para
-

Anders consideramais difícil mostrar o compromisso do
•

controlar os grupos violentos mundo do futebol na luta

quê forem expulsos dos lugares contra o racismo, que teve

•

vários casos nos últimos meses

na Europa, principalmente
e n v o l venda o jogador
camaronês Samuel Eto'o, do

Barcelona, atual, campeão
espanhol e e u r o p eu .

A frase alusiva ao racismo virá

acompanhada do slogan da

Copa ("O' mundo, entre

amigos"), do logotipo do
torneio e as siglas da Fita e o

termo Germany 2006. A faixa
será retirada pouco antes do
início das partidas. Apesar de
todas as preocupações, o certo

'.

é que cada um dos jogos':'
'mostrará todo o avan�t9��
tecnológico, a cultura e umá]

grande variedade de atraçôea,' ..

para os visitantes da Copa. Nos
, .

estádios, o conforto será

inédito. ,O Allianz Arena, de
Munique, custou 280 milhões
de euros e tem escadas

rolantes, lojas e restaurante

para os 66 mil torcedores. A.,
,'_',,,

torcida brasileira terá a
.. .....i

oportunidade de desfrutar ctê"
tudo isso na estréia da seleção'
contra aCroácia, dia 13.. ", \)

•

Tecnologia: máquina inteligente para auxiliar na segurança
,

.

, ,]'
,

"

•

,

*
*
*
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São Paulo - O México é um

freqüentador habitual Ida

Copa do Múndo. Na

Alemanha, disputa C) torneio

pela 13a vez, a quarta
consecutiva. Porém, suas

campanhas nunca foram

grande coisa, nem mesmo nas

duas vezes em que sediou a

competição (1970 e 1986).
Desta vez, porém, as

perspectivas' são melhores.

Por dois motivos básicos: o

futebol interno passa pelo
melhor momento técnico de

sua história e a seleção
dirigida pelo argentino
Ricardo Lavolpe, formada em

suamaioria por jogadores que

,

•

•

•

•

estiveram noMundial de 2002,
temmostrado futebol técnico e

competitivo. Lavolpe não faz

por menos: acredita, quase
• •

garante, que sua equipe val

chegar às semifinais e explica
porque: "Uma ou outra seleção.
pode ter grandes jogadores em

nível individual, mas o México
tem um bom conjunto, bons

jogadores, temos um jogo
dinâmico, temos tudo." As \

estrelas do time são o goleiro
,

Osvaldo Sanchez e o atacante
,

Borghetti, além do zagueiro
•

Rafa Marquez, titular do

Barcelona. Desta vez, oMéxico

pode de fato ser mais do que

Jared Borgeth em lance de bola durante amistoso preparatório pa.ra Mundial, em Hannover
• •

mero participante.

Paraguai busca melhor
campanha da história

São' Paulo - Passar das

oitavas-de-final pela primeira
vez. Este é o principal objetivo•
do Paraguai, que na Alemanha.
disputa seu terceiro Mundial

seguido e o sétimo.na história. E
o trunfo para atingir a meta é a

defensores Caniza e Gamarra,
\

os meio-campo Acuna e

Paredes e o atacante Cardozo.

Mas não é só de veteranos que

vive o Paraguai. Alguns
•

jogadores jovens, mas já com

boa experiência, como os

atacantes Haedo e Santa Cruz,
,

que jogam no futebol alemão.

Além de uma equipe bem

entrosada, algo que vem desde

as .Eliminatórias sul,

americanas. Ruiz admite que os

paraguaios terão dificuldades,
pois a chave é complicada, além
dos ingleses, os suecos lutarão

•

pelas duas vagas. Mas ele acha

. .

Polônia avisa: desta vez não será coadjuvante Suécia tem boa equipe, mas é uma incógnita
São Paulo - A Suécia tem um bom goleiro (Issakson) um

defesa que toma poucos gols, um meio-campo lutador e

eficiente e uma dupla de atacantes (Larsson e Ibrahimovic) que
sabe fazer gols. Apesar de tudo isso, os suecos são uma incógnita

,

nesta Copa. Isso porque .os jogadores normalmente não

conseguem reagir bem quando pressionados. E exatamente

porque a Suécia tem um bom time, a pressão por um bom
,

resultado, principalmente por parte da imprensa, é grande.
,

Fortalecer psicologicamente os jogadores é Ulna das pessoas

O CORREIO DO POVO

• •

Inglaterra torce

por seus craques

Beckhan é uma das estrelas da Inglaterra

São Paulo - A Inglaterra
aguarda a Copa do Mundo

com um misto de confiança e

temor. A confiança é por conta
•

do bom time que o técnico

Sven-Goran Ericksson tem à

disposição. São jogadores do
. nível de Beckham, Gerrard,
Lampard, Ferdinand. O temor

também tem a ver com as

principais estrelas da equipe.
Explica-se: dois dos principais
jogadores da seleção inglesa, os
atacantes Michael Owen e

Wayne Rooney recuperam-se
.

de fraturas. Eles garantem que

estarão em condições de jogai
o Mundial. A dúvida dos

ingleses é como
�

estarao

fisicamente.

Dúvida que o sueco Ericksson

missões do técnico Lars Lagerback, que nas Eliminatórias sentiu parece não ter. "Sempre fui

na pele o quanto eles oscilam. A Suécia fez excelente. otimista e tenho certeza de que

campanha, venceu fácil todos os adversários, com exceção da

Croácia, única seleção com futebol para lhe ameaçar.

Resultado: os croatas venceram as duas partidas, ambas por 1 a

O. E os suecos chegaram à Copa do Mundo como um dos

segundos
Lagerback

melhores colocados dos grupos europeus .

I

acredita que no período de preparação do time

•

•

conseguirá afastar o fantasma representado pela pressão, o
\

maior inimigo da Suécia, pelo menos até a momento da bola

rolar.

, -",'
,

Artur Boruc treina forte e pode ser um dos destaques da Pol6nia

São Paulo - A Polônia não admite ser coadjuvante, como em
,

2002. Na Copa da Asia, ficou em último, no grupo que tinha

EUA, Coréia do Sul e Portugal. E desta vez, aposta na

possibilidade de, no mínimo, passar de fase. Para tanto, conta
.

com o bom retrospecto que começou nas Eliminatórias '

terminou em segundo lugat no grupo 6 europeu, com 24 pontos,
um a menos do que a Inglaterra, e se classificou sem jogar a

,

repescagem. O técnico Pavel Janas. tem planos até mais

ambiciosos do que apenas chegar às oitavas-de-final. Ex-jogador,
sonha repetir a trajetória da Copa de 1982, quando a seleção que
•

que dá para ir longe. "Estamos defendia terminou em terceiro lugar. Para que isso seja possível,
bem na defesa, temos maiores

opções de trocas no meio,

campo e ataque e nosso

objetivo é jogar o melhor
,

Mundial de todos os tempos. E

b ' I",astante possive , disse o

, .

tecruco.

colocou o grupo em ação diversas vezes neste ano, com.
resultados razoáveis: vitórias contra Arábia Saudita (2 a 1) e

Ilhas Faroe (4 a O) e derrotas para EUA e Lituânia, ambas por 1 a

O. Os poloneses ainda jogam com a Colômbia (quarta-feira) e

com a Croácia, no sábado. Um dos destaques do time é atacante

Euzebiusz Miroslav, 25 al10S e que atua no Borussia Dortmund,
daAlemanha.

\

_'I '/i/lil_, �

Fredrik sorri na preparação da equipe na Alemanha

poderei contar tanto com

Michael quanta com Wayne
em perfeitas condições", diz.

Os jogadores, claro,
acompanham o discurso do

treinador, "Estou pronto para

jogar", diz »Owen, que se

contundiu no início do ano.

Rooney, cuja contusão no pé
direito é mais recente '

machucou-se em 29 de abril"

também garante que estará

recuperado, senão para. a

estréia no Grupo B ' dia 10;
contra o Paraguai " para os

jogos seguintes. O médico da

seleção, Sward Leif dá razão ao
otimismo de Ericksson em

,
.

relação a Owen e,

principalmente, a Rooney. "A

recuperação de Wayne está

sendo perfeita. Tenho grande
esperança de que ele vai

disputar o Mundial muito
,

bem", afirma. E o que toda a

Inglaterra espera também.
•

* *
, '

,PILO BRASIL!
!

,
,

,
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO
•

•

•

São Paulo - Toga conseguiu a classificação inédita para a

Copa do Mundo, fez amaior festa, começou o ano disputando a
,

Copa da Africa como favorito, perdeu os três jogos que realizou
e perdeu o rumo. Para se reencontrar e tentar fazer pelo menos

uma campanha digna na Alemanha, a federação local resolveu
fazer uma mudança radical na seleção. A começar, claro, pela
troca de treinador. A primeira medida dos cartolas foi demitir o

nigeriano Stephen Keshi e contratar Otto Pfister. Além da

capacidade profissional do alemão, contou para sua escolha
,

uma boa dose de superstição. Pfister é conhecido como "bruxo"

por causa das façanhas que às vezes consegue no comando de
•

equipes fracas. O treinador fez uma renovação parcial na
equipe, afastando alguns jogadores considerados indolentes,
mas não abriu mão das estrelas. A principal delas-é o atacante

Adebayor, de 21 anos. Grandalhão (1,90 m). ele é praticamente
perfeito nas bolas aéreas, mas também sabe concluir

eficientemente com os pés. Considerado imprescindível, é o

líder do time de Pfister.

•
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Arábia Saudita nas mãos do técnico Pa

,

etá
•

SãoPaulo -AArábia Saudita

não tem grandes pretensões na
Copa doMundo da Alemanha.

A principal aposta' é no

comando do técnico brasileiro

Marcos Paquetá, que

comandou as categorias de base

doBrasil commuito sucesso.

Com uma comissão técnica

também brasileira, Paquetá
convocou apenas jogadores que
atuam na Arábia Saudita. Essa

unidade pode fortalecer o

conjunto da seleção na dura

tarefa de conseguir uma vagano

Grupo H, quando enfrentará

Tunísia, Ucrânia e Espanha. A,

seleção da Arábia Saudità vai

disputar a sua quarta Copa
seguida. Em 1994, nos EUA, até

que fez umaboa campanha, ao se
classificar para as oitavas-de

final. Mas, nas duas edições
seguintes, em 98 (França) e 2002
(Coréia/japão), caiu ainda na

primeira fase.Dois veteranos que
participaram das outras 3 edições
da Copa que a Arábia Saudita

disputou também foram para a

Alemanha. São o atacante Sami

AlJaber e o goleiro Mohammad
Al-Deavea.

chegar ao menos às oitavas

de-final, pois Toga e Coréia do

Sul são seleções teoricamente
inferiores e, além disso a Suíça
vive complicando a vida da

favorita França. E o treinador

acredita que o fato de sua
.

seleção contar
, '

com vartos

Suíça vai treinar para a Eurocopa de 2008

jogadores que atuam em clubes

espalhados pelos principais
campeonatos europeus pode
ser fundamental nos momen

tos de dificuldade. Mas a

grande aposta de Kôbi Kuhn é

na garotada. Ele convocou seis

jogadores da seleção Sub-21.

.

Ucranianos foram os primeiros europeus a conseguirem a classificação

Aos que estranharam e

também aos que contestaram -

a escolha, rebateu: "Eles não

estão na seleção porque são
, , ,

Jovens e, srm, porque Jogam

b "
em.

, Kunh não se assusta com as grandes seleções

Ucrânia� a estreantechegacom moral das Eliminatórias

São Paulo - A Suíça joga a

Copa do Mundo de 2006

pensando lia Eurocopa de

2008. Pelo menos é isso que o

técnico Jakob Kôbi Kuhn tem

dito, já há alguns meses. O

treinador não nega que o seu
-

.

- .'

real objetivo é ter condições de
fazer bom papel no torneio

europeu marcado para daqui a
dois anos e, se possível até lutar
pelo título. Mas e a Copa? "Nós
não nos assustamos com as

grandes seleções", afirma,
,

enfático, Kuhn. Ele entende.

ser possível para os suíços

Dinamarca. Outro destaque
•

da equipe é o goleiro
Shovkovskiy, que" protegido
por uma sólida defesa, tomou
só sete gols nos 12 jogos das

Eliminatórias.

Oleg Blokhin,

O técnico é

ex-jogador da

A Tunísia de Lemerre � cheia de problemas
,

São Paulo- O nome é imponente: "Águias de Cartago".
Assim é conhecida a seleção da Tunísia. Mas o técnico francês

Roger Lemerre, o mesmo que fracassou dirigindo a França na

Copa de 2002 (havia sido campeão europeu em 2000), tem

problemas para escalar a equipe por causa das contusões.
,

Com a Tunísia, Lemerre conquistou a Copa da Africa de 2004,
tornando-se o primeiro treinador a ganhar as copas de seleções
dos dois continentes, um espécie de/revanche após o fracasso

rotundo com os franceses na Copa' do Japão. Muitos dos

jogadores que formam a base da equipe estão machucados:

Namouchi (Rangers), Nafti(Birmingham City), Hagui
(Estrasburgo), Guemamdia (Estrasburgo), Jaziri (Troyes) e

Ayari (Samsunspor). O ataque gira em torno do brasileiro
-

naturalizado Francileudo, destaque da Copa da Africa de 2004

e autor de 18 gols em 28 jogos pela seleção. Mas o grande
destaque é o veterano goleiro Ali Boumnijel, que disputou a

Copa de 2002 e acaba de completar 40 anos - ele é o único

titular indiscutível da seleção.

I

São Paulo -AUcrânia estréia

em Copa do Mundo, mas isso

não impede que a ex-república
soviética pense grande,
enquanto se prepara para o

Mundial da Alemanha. Se os

,

ucranianos mostrarem em

campos alemães, a força
mostrada nas Eliminatórias, ern

que foram o primeiro time

europeu classificado, podem ser

uma surpresa. Comandados por

Shevchenko, o , artilheiro do

Milan, os ucranianos bateram

nada menos que a Turquia,
--

semifinalista do último

Mundial, a Grécia, atual
,

- , '

campea e u r o p e ra , e a

seleção da ex-União Soviética,
di "eque iz: omeçou uma

espécie de euforia porque, pela
primeira vez em 15 anos, nos

classificamos para o Mundial".

"Não me agrada toda essa

esperança

admitiu
pas ta em nós",
Blokhin. "Os

,
\

jogadores estão submetidos a

uma enorme pressão. Veremos
- "

o que acontecera.

/
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•

São Paulo - Se alguns se

preparam para abandonar os
�

campos, outros estao

chegando com qualidade
para ocupar o lugar de astros.
/

E o caso do argentino Messi,
de 18 anos, que ganha espaço
a cada jogo no poderoso
Barcelona de Ronaldinho
Gaúcho. Ele vai ter ao seu

lado o corintiano Tevez, de
22 anos, que também vai

para o seu primeiro Mundial.
A seleção brasileira também
tem seus candidatos a ídolo.

Kaká, de 23 / .

anos, e o m",IS

experiente dos novatos.

Apesar dos 12 minutos

jogados diante da Costa Rica
,

na Asia, em 2002, o ex-sâo-

paulino mostrou uma

impressionante adaptação ao

futebol europeu e desde sua

contratação apresentou seu

futebol técnico e de força na

equipe doMilan.
Robinho desembarca na

Alemanha como reserva,

luas é a primeira opção de
Carlos Alberto Parreira para

Messi tem apenas 18 anos e muita habilidade

,

•

o craque Rabinho, apesar de ser reserva na equipe de Parreira, é uma das promessas •

•

1
�.

Cristiano Ronaldo Já conquistou a confiança do técnico Felipão

de um

Real
Felipe Scolari vai

tentar repetir com Cristiano
Ronaldo

o ataque. Depois
início irregular no

Madrid, o ex-santista, de 22

Luiz

o mesmo sucesso

que teve com Kaká há quatro
»

anos. E verdade que o meia

português, de 21 anos, terá na

Alemanha

•

anos quer r e p e t i r as

pedaladas que o

consagraram em campos
brasileiros. Fred, atacante do

Lyon, está na lista dos

jogadores que poderão
surpreender. Desafio parece
não ser problema para o ex-

• •

m u i t o m a i s

experiência do que o

brasileiro teve no Japão e na

Coréia. Jogador do
Manchester United há �

tres

anos, Cristiano Ronaldo telu

currículo o vice

da Eurocopa-

. �

cruzeirense, que em tres

jogos pela seleção, marcou
-

dois e garantiu sua vaga no

Mundial.

em seu

campeonato
2004.

,

,

Indústria, comércio e escolas

j:á se p I a n e j a ramp a r a a
•

maratona de um mês e 64 jogos
que compõem o pacote de mais

uma Copa do Mundo. Por conta

�o fuso na Alemanha - 5 horas à

frente do horário de Brasília -,

por aqui a competição ocupará
manhãs e tardes. No café, no

almoço ou no chá das 5 (para
quem cultiva hábitos ingleses),
de 9 de junho a 9 de julho quase

sempre haverá bola em

movimento. Como ocorreu em

1998 e em 2002, as duas

edições anteriores em que houve

32 concorrentes, a programação
prevê pelo menos duas .partidas

macarronada dominical. A

tabela foi elaborada de tal forma

que, na etapa de grupos,
nenhuma seleção se apresente
duas vezes na mesma cidade. p
rodízio será constante, como se

repete desde o torneio dos
Estados Unidos, em 1994. No

O CORREIO DO POVO
•

• •

por dia, na primeira fase e nas

oitavas-de-final, que vão de 9 a

28 de junho. Quem costuma

levantar-se mais cedo, poderá
acompanhar alguns duelos

10 horas como Japão x

Austrália (dia 12) ou Japão x

Croácia (18), no grupo do Brasil
- ou às 11 horas, como estão

,

as

entanto, algumas equipes terão

menos deslocamentos, desde

que (18) e Dortmund (23). Se

for a vencedora do grupo F, faz
oitavas-de-final

(27), depois as

quartas em Frankfurt (10 de

julho), a semifinal em Munique
(5) e a final em Berlim (no dia 9).
A Alemanha, que teoricamente

só pode reencontrar a seleção
brasileira na final, também

Tevez é uma das armas da argentina ,

Lesão pode deixar Rooney, da Inglaterra, de fora

•

.,

sinal aberto

qualquer pessoa

aparelho de tevê.

jogos do Brasil e

das principais seleções, terá

intensa repercussão em seus.

telejornais. A concorrência

entre as tevês por assinatura

será mais intensa, pois
ESPN/Brasil, SporTV

com

para
tenha

Além

liberado

confirmados Portuga,1 x México

(21) e outros 7 confrontos. Das

oitavas-de-final até a disputa do

terceiro lugar, os jogos serão ao

meio-dia ou às 16 horas, sempre
no horário brasiieiro. Só a final,
no dia 9, está marcada para as

15 horas, coincidindo com a

as

Dortmund

em

andará por Munique, Dortmund
e Berlim na primeira fase. E não

sai daí, pois na seqüência tem
•

as mesmas Munique, Berlim,
Dortmund e Berlim. Como dona

da casa, tem o privilégio de

mudar menos. Em

compensação, a Espanha
passará por sete cidades:

começa em Leipzig, Stuttgart e

Kaiserslautern. Depois, na fase

de mata-mata percorre o trajeto
Hannover, Gelsenkirchen,
Munique até desembarcar em

Berlim. A tabela indica que os

dois classificados do grupo F,
em que está o Brasil, vão bater

se com os ganhadores de E, em

que se encontram Itália e

República Checa. A tradição

• •

em primeiro
caminhos

forma,

•

sigam
Dessa o

que
•

um

dos

e

prometem
programação em tempo
integral, incluídas reprises de
•

Jogos.

BandSports

encontro seria apenas na final

ou no tira-teima de terceiro

lugar. Mas, se um dos dois

terminar em segundo lugar, o
•

choque dos dois gigantes será

nas oitavas-de-final. Pior para
a Copa, pois um time de

tradição despencará no meio

do caminho. Para constar:
-

o

Brasil é pentacampeão (58, 62,
70, 94, 20'02) e a Itália é tri

(34, 38 e 82). O Mundial será

também prato cheio para as

emissoras de televisão

brasileiras. A Rede Globo tem

exclusividade dentre aquelas
•
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São Paulo - Após inúmeros
escândalos no apito em todo o

mundo, o ponto fraco e mais

preocupante da Copa do
Mundo da Alemanha será a

arbitragem. O receio é

tamanho que o principal juiz
da Itália, Massimo De Santis,
foi afastado pela Fifa pouco
antes do início do Mundial por
seu nome aparecer ligado à

•

manipulação de jogos de seu

país. Foi cortado da

competição assim como seus
,

dois auxiliares, Alessandro
Griselli eMarco Ivaldi.
Na Itália, no escândalo mais
recente do futebol
internacional, se investiga a

participação de De Santis e de

integrantes das principais
equipes italianas, entre os

•

quais a [uventus, primeira
. colocada na classificação final

•

•

•

•

•

Edilson Pereira de Carvalho confessou ter alterado resultados de jogos do Campeonato Brasileiro

da temporada 2005/2006.
Organizações similares já
haviam sido descobertas no

ano passado na Alemanha,
sede daCopa, e no Brasil, cinco
vezes campeãomundial. O juiz
Robert Hoyzer adulterou jogos
da segunda divisão alemã e foi
banido do futebol. Por aqui,
Edilson Pereira 'de Carvalho
confessou ter combinado
resultados' do Campeonato
Brasileiro e Paulo José Danelon
teria atuado criminosamente
em confrontos do Paulistão.
Para tentar limpar o nome dos
árbitros canarinhos, o gaúcho
Carlos Eugênio Simon, que
não vive bom momento na'

carreira, apitará seu segundo
Mundial consecutivo - apitou
três partidas em 2002. Terá
como auxiliares Aristeu
Tavares e Edmilson Carona,

\

•

num dos 23 trios formados

pela Fifa. Os brasileiros que
rnais se destacaram na

competição até hoje são

'Arnaldo César Coelho e

Romualdo Arpi Filho,
escolhidos para as decisões de
1982 e 1986, r e s p e c

tivamente. O medo de que
não apenas a qualidade do
futebol defina o resultados dos
confrontos existe e alguns dos

participantes do Mundial se

manifestam sobre ele. "Nunca
ficaremos livres de erros, mas

.

que fique apenas na esfera

humana", espera o técnico da

Argentina, José Pekerman.
"Em 2002, tivemos algumas
falhas e vejo que a Fifa
trabalhou muito para evitá

las. O nível tende a subir",
disse o presidente do Comitê

Organizador do Mundial,
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.

Franz Beckenbauer,
lembrando que, na última

Copa, a anfitriã Coréia do SuI I

eliminou Itália e Espanha em .

polêmicas a rb i tr a ge ns s
"

Lances como este fazem parte
da história. das Copas. Em .

1966, por exemplo, a dona da "

casa Inglaterra conquistou �

u m t í t u I o a t é h o j e
questionado. Em 1978, .

enfrentando a Suécia, Zicov.
teve gol legítimo anulado; .

pelo galês John Thomas, que
garantiu ter encerrado a

partida antes da conclusão do _

meia brasileiro.O craque',
argentino . Diego Armando.
Maradona mareou com a

m
à

o um gol contra a,

Inglaterra em 1986 e o juiz>:
Ali Bennaceur, da Tunísia,

-

nem percebeu, a irregu
laridade .

Sem técnica, Coréia
recorre à força física
São Paulo - O holandês Dick

Advocaat sabe que, tecnica

mente, a Coréia do Sul não tem

condições de ir muito longe.
Nem por isso entrega os pontos.

.

Ele tem certeza de que os

coreanos têm forte arma para:
mesmo que não repitam o

quarto lugar de 2002, fazerem
boa campanha na Alemanha.

"A Coréia será uma das equipes
mais fortes fisicamente da Copa.
Nossa técnica individual não é

das melhores do mundo, mas

estamos na vanguarda quanto

ao espírito de equipe e à força
física", disse o treinador. .

Ele acredita que será possível
conseguir a segunda vaga do

Grupo G. A primeira, para

Advocaat, será da França. O
técnico que em 2004 levou a

Holanda às semifinais da

Eurocopa, entende que, se a
•

equipe conseguir classificação
para a segunda fase, a partir dos
confrontos eliminatórios tudo

poderá acontecer e aCoréia terá
uma grande vantagem: das

oitavas-de-final em diante, a

responsabilidade de vencer as

partidas será dos adversários.

Desde que Advocaat assumiu, a

Coréia venceu 8 das 14 partidas
que disputou. Mas sempre

contra adversários fracos.

•

Grupo A .

09.06.06 - 13:00 - Munique
Alemanha x Costa Rica
09.06.06 - 16:00 - Gelsenkirchen
Polônia x Equador
14.06.06 - 16:00 - Dortmund
Alemanha x Polônia
15.06.06 - 10:00 - Hamburgo
Equador x Costa Rica
20.06.06 - 11 :00 - Berlim

Equador x Alemanha
20.06.06 - 11 :00 - Hanover
Costa Rica x Polônia

Grupo 8
10.06.06 - 10:00 - Frankfurt
Inglaterra x Paraguai
10.06.06 - 13:00 - Dortmund
Trinidad e Iobauo x Suécia
15.06.06 - 13:00 - Nuremberg
Inglaterra x Trinidad e Tobago
15.06.06 - 16:00 - Berlim
Suécia x Paraguai
20.06.06 - 16:00 - Colônia
Suécia x Inglaterra
20.06.06 - 16:00 - Kaiserslautern

Paraguai x Trinidad e Tobago

Grupo C
10.06.06 - 16:00 - Hamburgo
Argentina x Costa do Marfim
11.06.06 - 10:00 - Leipzig
Sérvia e Montenegro x Holanda
16.06.06 - 10:00 - Gelsenkirchen

Argentina x Sérvia e Montenegro
16.06.06 - 13:00 - Stuttgart
Holanda x Costa do Marfim
21.06.06 - 16:00 - Frankfurt
Holanda x Argentina
21.06.06 - 16:00 - Munique
Costa do Marfim x Sérvia e Montenegro

Grupo D
.

11.06.06 - 13:00 - Nuremberg
México x Irã
11.06.06 - 16:00 - Colônia

Angola x Portugal
16.06.06 - 16:00 - Hanover
México x Angola
17.06.06 - 10:00 - Frankfurt

,

,

.

Portugal x Irã
21.06.06 - 11 :00 - Gelsenkirchen

Portugal x México
21.06.06 - 11 :00 - Leipzig
Irã x Angola

•

Grupo E
12.06.06 - 13:00 - Gelsenkirchen
Estados Unidos x República Tcheca
12.06.06 - 16:00 - Hanover
Itália x Gana
17.06.06 - 13:00 � Colônia

República Tcheca x Gana
17.06.06 - 16:00 - Kaiserslautern
Itália x Estados Unidos

. 22.06.06 - 11 :00 c Hamburgo
República Tcheca x Itália
22.06.06 - 11 :00 - Nuremberg
Gana x Estados Unidos

'. •

Grupo F
12.06.06 - 10:00 - Kaiserslautern
Austrália x Japão
13.06.06 - 16:00 - Berlim
Brasil x Croácia
18.06.06 - 10:00 - Nuremberg
Japão x Croácia
18.06.06 -13:00 - Munique
Brasil x Austrália
22.06.06 - 16:00 - Dortmund

Japão x Brasil
. 22.06.06 - 16:00 - Stuttgart
Croácia x Austrália

)

•

Grupo G
13.06.06 - 10:00 - Frankfurt
Coréia do Sul x Togo
13.06.06 - 13:00 - Stuttgart
França x Suiça
18.06.06 - 16:00 - Leipzig
França x Coréia do Sul
19.06.06 - 10:00 - Dortmund

Togo x Suiça
23.06.06 - 16:00 - Colônia

Toga x França
23.06.06 - 16:00 - Hanover

Suiça x Coréia do Sul I

Grupo H
14.061.06 - 10:00 - Leipzig
Espanha x Ucrânia
14.06.06 - 13:00 - Munique
Tunísia x Arábia Saudita
19.06.06 - 13:00 - Hamburgo
Arábia Saudita x Ucrânia
19.06.06 - 16:00 - Stuttgart
Espanha x Tunísia
23.06.06 - 11 :00 - Kaiserslautern
Arábia Saudita x Espanha
23.06.06 - 11 :00 - Berlim
Ucrânia x Tunísia •

•

Jogo 49 - 24.06.06 - 12:00 - Munique
1° A x 2° B

Jogo 50 - 24.06.06 - 16:00 - Leipzig
1° C x 2° D

Jogo 51 - 25.06 06 - 12:00 - Stuttgart
1° B x 2° A
Jogo 52 - 25.06.06 - 16:00 - Nuremberg
1° D x 2° C
Jogo 53 - 26.06.06 - 12:00 - Kalserslautern
1 ° E x 2° F

Jogo 54 - 26.06.06 - 16:00 - Colônia
1 ° G x 2° H

.

Jogo 55 - 27.06.06 - 12:00 - Dortillund
1 ° F x 2° E
Jogo 56 - 27.06.06 - 16:00 : Hanover
1° H x 2° G

•

\

Oitavas-de-final

Quarlas-de-final

•

Jogo 57 - 30.06 06 - 12:00 - Berlim
Vencedor do 49 x Vencedor do 50
Jogo 58 -.30.06.06 - 16:00 - Hamburgo
Vencedor do 53 x Vencedor do 54
Jogo 59 - 01.07.06 - 12:00 - Gelsenkirchen
Vencedor do 51 x Vencedor do 52

Jogo 60 - 01.07.06 - 16:00 - Frankfurt
Vencedor do 55 x Vencedor do 56

Semi-finais

Jogo 61 - 04.07.06 - 16:00 - Dortmund
Vencedor do 57 x Vencedor do 58

Jogo 62 - 05.07.06 - 16:00 - Munique
Vencedor do 59 x Vencedor do 60

Disputa do 3° Lugal

Jogo 63 - 08.07.06 - 16:00 - Stuttgart
Perdedor do 61 x Perdedor do 62

Final

Jogo 64 - 09.07.06 - 15:00 - Berlim
Vencedor do 61 x Vencedor do 62

-,

, _, -_"
,- -, ',- ,

', .

. Expediente: Fotografias: Agência Estado - Carmem Jaspersen, Frank May, Torsten Silz, Elise Amendola, José Jordan. Diagramacão: Cromoart. Edição: Patricia Moraes
-
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•

SãoPaulo -OJapão, terceiro
adversário do Brasil no grupo F,
parte para sua terceiraCopa do
Mundo consecutiva com

direito de sonhar com boa

campanha. Talvez não consiga
chegar à semifinal, como o

técnico lico disse ser possível
semanas atrás. Mas são boas as

chances de superar a primeira
fase, embora a briga com a

Austrália e, principalmente,
com a boa seleção da Croácia,
seja

.

bastante difícil - isso

com três, que aliás deve ser

utilizado na estréia contra a

Austrália. O meio-campo
também tembons marcadores e

dois meias, Nakamura e

Hidetoshi Nakata, que são

competentes armadores de

jogadas. '

Em relação ao ataque, lico

espera que o rendimento

melhore com a presença de

\
,

considerando-se que o Brasil

vá confirmar o favoriiismo e

ficar com a outra vaga.

Zico ainda quebra a cabeça
para resolver o principal
problema do Japão, a pouca

eficiência dos atacantes. No

entanto, já tem montado a

'defesa - que se adapta com

tàcílidade tanto
•

ao. sistema
,

.

com quatro zagueiros quanto o

• •

.

Yanagisawa, que se recuperou

de uma fratura no metatarso e

está treinando normalmente e

dernonstrado que não será

difícil recuperar a forma física.
,

Resta saber se tecnicamente ele

contra a Austrália, irá fazer os
, , '

ajustes necessanos para que o

time tenha boa participação no
Mundial. Fisicamente, ele

garante que os jogadores
estarão "voando" na

,

•

bem "Tudo, , • ,

estara apos meses sem competição. esta

,

O Japão
, • •

acontecendo de acordoJogar. InICIOU a

preparação para a Copa em 20 com nossos planos e os

demaio e Zico acredita que até a

estréia, no dia 12 de junho,

Técnico já conquistou respeito e promete incomodar com seleção japonesa

jogadores estão na melhor

forma possível. Realizamos
um trabalho muito duro e

isso será r e compensado

quando
•

e s t iv e rm o s na
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•

, .

,

•

Alemanha", avisou o

técnico brasileiro. Um dos

aspectos que o treinador

sempre ressalta que,

,
..; '"

Jogador Keiji Tamada cumprimenta lico durante amistoso

•

tea
,

,

e

psicologicamente, o Japão
,

tornou-se uma e q u rp e

forte, cujos jogadores
adquiram, confiança e

perderam o medo de errar.

"A partir daí, passaram a

arriscar mais", diz lico.
o

/

ranee-a ira ora E reciso cuidado com a

bem armada Croácia
ara ser

,

São Paulo - A Costa Ricà está no lucro, por participar do

)

Mundial pela terceira vez. Nem por isso se sente menos

ambiciosa. As experiências em 1990 e em 2002 levam o técnico

brasileiro Alexandre Guimarães e seus jogadores a terem

expectativa otimista em torno do que podem aprontar na
I

Alemanha. Os "Ticos" atuarão como franco-atiradores - e é por

conta desse comportamento que acreditam na possibilidade de

passar para a segunda fase, como ocorreu em seu estréia emCopas
no torneio na Itália, em 90. A primeira molecagem pode vir já na

abertura, em Munique, de preferência para estragar a festa dos

anfitriões. "Não temos nada a perder", recorda o zagueiro Jervis
Drummond. "A pressão por apresentar-se bem é dos alemães.

"O ponto de referência da Costa Rica - 3ª colocada nas

Eliminatórias da Concacaf - continua a ser Paulo Wanchope,
que em 31 de julho completa 30 anos. Depois de rodar por

Inglaterra (Derby County, West Ham, Manchester City),
,� '. .

Espanha (Málaga) e Catar (Al-Gharafa), voltou para casa para
•

defender o Herediano.

•

São Paulo - Uma equipe com bom toque de bola, defesa

segura, volantes que sabem marcar, meias habilidosos e

atacantes que sabem fazer gol. De quebra, tern um técnico

inteligente e estudioso, que mexe constantemente na

maneira de jogar de sua equipe, para tentar explorar da

melhor maneira possível as deficiências dos adversários. Essa

é a Croácia, rival do Brasil na estréia na Copa do Mundo. A

equipe européia não é nenhum bicho-papão, mas tem
,

qualidades e certamente vai darmuito trabalho não só para os

brasileiros como para os outros adversáriosque encontrar

pela frente na Alemanha. Um exemplo de como o técnico

llakto Kranjcar pensa está na "dúvida" que tem para formar o

ataque que enfrentará o Brasil Ele já definiu Dado Prso, a

maior estrela do time, como titular A outra vaga está entre

Ivan Klasnic e Ivica Olic. O primeiro será o preferido se a

opção por tentar explorar as deficiências de Juan e,

principalmente, de Lúcio quando têm de enfrentar um

atacante que parte para cima deles CaIU a bola dominada.

Olic, que atua mais pelo lado direito do ataque, será escalado
Se Kranjcar quiser explorar o buraco deixado pelos avanços de
Roberto Carlos. O treinador reconhece que o Brasil é favorito

na partida do dia 13. "E não só isso, é favorito ao primeiro
lugar no grupo e ao título. Mas posso garantir que vamos lutar
muito. Confio muito nos meus jogadores. "llakto Kranjcar,
no entanto, considera praticamente uma obrigação levar a

Croácia à segunda fase do Mundial. A única dúvida real que o

treinador tem está no gol. Seu preferido, Buttina, está

machucado. Se não puder contar com ele, Kranjcar não sabe

se vai escalar Pletikosa ou Didulica.
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